Agenda

Dimecres, 18 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte d’inauguració de la 6a
edició del Mercat de Tecnologia del Vallès, que tindrà lloc a la sala d’actes de
l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (c/
de Colom, 1). El Mercat s'inscriu a la Xarxa de Mercats de Tecnologia, que se
celebra anualment en diversos indrets de Catalunya, i és el marc on es presenten
projectes tecnològics que l’alumnat de secundària ha elaborat al seu centre, amb
l’ajuda del professorat. Esdevé un punt de trobada excel·lent per estimular la
creativitat tecnològica, alhora que fomenta les vocacions tècniques i científiques a
les aules d’arreu de Catalunya. L’acte també comptarà amb l’assistència del regidor
d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, participarà en
l’acte de signatura del Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que
integren el Fòrum de les Ciutats amb Consells de la Formació Professional de
Catalunya. A l’acte, que tindrà lloc a la Nau Gaudí de Mataró (c/ de la Cooperativa,
37, Mataró) participaran representants polítics i tècnics de les 11 ciutats amb
Consells de la Formació Professional: Barcelona, El Prat de Llobregat, Girona,
Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell, Tarragona, i
Terrassa.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, lliurarà demà al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2) els Premis Muncunill a la Innovació, atorgats per l’Ajuntament de
Terrassa. L’acte de lliurament dels premis tindrà dues parts. Primer, una conferència
marc a càrrec de Miki Espuma, membre fundador i director artístic de La Fura dels
Baus, una de les companyies més innovadores de l’escena nacional i internacional.
A continuació, es procedirà al lliurament dels Premis Muncunill a la Innovació 2018.
Cada premi està dotat amb una escultura d’Anna Taratiel, símbol distintiu del
guardó. L’acte es clourà amb la representació d’un fragment de l’espectacle “Free
Bach 212”, a càrrec de La Fura dels Baus i Divina Mysteria, i amb un còctel a la Sala
Muncunill (pl. Didó, 3).
Podreu seguir en directe l’acte de lliurament via streaming a la següent adreça:
http://www.movipbox.com/Player/TERRASSA/videoweb2/
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà a les activitats al Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340) amb motiu del Mes de la Gent Gran 2018, que
comptarà amb l’actuació dels Cafè Teatre de la Gent Gran del Districte V i dels
Shows Aires Nuevos, Can Parellada, Sant Pere Nord i Terrassa Centre. L’acte, on
també es repartiran els premis del Concurs de Pintura Ràpida, està organitzat per la
Federació d’Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i Comarca i del Servei
de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 17.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, participarà en l’acte de lliurament
de Premis del 18è Concurs – Exposició de Punts de Llibre que tindrà lloc a la sala
d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). A l’edició
d'enguany, organitzada pel Servei d’Educació municipal i adreçada a l’alumnat
d’infantil, primària, secundària i educació especial de Terrassa i rodalies, han
participat 33 centres educatius i 8.000 infants.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Mòdul 5: “E-analytics: anàlisi i control
dels resultats”. Bloc 1: “Eines de venda i fidelització de clients: CRM”. El gran
avantatge del màrqueting online és la possibilitat de fer control mesurables de
l'eficàcia comunicativa. En aquest mòdul, s'explicarà com dissenyar i aplicar una
mètrica de control. Tindrà lloc a l’Aula 1 d’Informàtica de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “Jardí de contes”: taller de jardineria i
horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes
aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activa el +60: Taller de barrets i complements modernistes. Activitat emmarcada en
el Pla d’Acció de Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, que entre altres
objectius vol potenciar la participació de les persones i entitats en activitats culturals
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de la ciutat, com és, en aquest cas, la Fira Modernista. Tindrà lloc al Casal Anna
Murià del Complex Municipal Els Telers (c/ del Sant Ildefons, 8).
A les 17.30 h:
Sant Jordi a la BCT Xarxa: Taller familiar: “Per Sant Jordi, fem un drac”. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 3 (c/ del germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Aida Arredondo, Eva Marbà,
Marta Mas, Marcela Rubio i Isa Solsona. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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