Agenda

Divendres, 20 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, es reunirà amb una delegació de l’Associació Catalana de Dèficits
Immunitaris Primaris – ACADIP, encapçalada pel seu president Gaspar Puig. Durant
la reunió, l’entitat, que es presentarà a l’alcalde, li informarà de la futura celebració
de la VI Festa de les Immunodeficiències Primàries (IDP), que tindrà lloc el proper 29
d’abril al Parc de Vallparadís. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, participarà en el Sopar de reconeixement a l’Atlètic Terrassa Hockey Club
com a millor club europeu d’hoquei 2017, atorgat per la Federació Europea de
Hockey. L’acte tindrà lloc al restaurant de l’Atlètic Terrassa, a Can Salas (ctra. de
Castellar, 628).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Relats Breus del Diari de
Terrassa que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a l’acte de
cloenda de la 3a edició del congrés Som Elèctrics!, un espai de divulgació i reflexió
sobre nous models, tecnologies i experiències al voltant del vehicle elèctric,
organitzat per la Generalitat de Catalunya i Sol Roig al Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) el 19 i 20 d’abril. L’acte, que tindrà lloc al
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270), comptarà amb la conferència “Reflexions sobre uns
canvis en la mobilitat que poc ens imaginem”, a càrrec de Francesc Mauri,
meteoròleg i home del temps de TV3 i Catalunya Ràdio.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la conferència i la presentació de l’opuscle “La Festa de les Santes
Relíquies de Terrassa (1755-1850), o de com els terrassencs celebraven la Festa
Major... abans de la Festa Major”, acte organitzat per l’Arxiu Històric de Terrassa –
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental que tindrà lloc a la seu de l’Arxiu (c/ de
Baldrich, 268).
A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de “Solitud vermella”, espectacle final de projecte d'art
comunitari Terrassa Street Art, impulsat pel Servei de Cultura municipal i Barcelona
Clàssic Concert, fruit dels diferents tallers artístics que s’han impartit aquests darrers
mesos a diferents punts de la ciutat. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, s/n).
ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Altres portals i recursos de feina”.
Consistirà en donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat,
Rubí, Sabadell i Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran
portals de recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina:
empreses de treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura.
Finalment, es mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la
recerca de feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. Martorell, 95).
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A les 10 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu: “Potencia la teva
idea de negoci introduint la gamificació”. Formació adreçada a persones
emprenedores que té com a objectiu que el participant conegui i practiqui jugant amb
les dinàmiques i mecàniques dels jocs per introduir la gamificació en la seva idea de
negoci, on podrà aconseguir diferents motivacions, participació, interès i fidelització
tant en clients, treballadors, estudiants o seguidors. Tindrà lloc a la sala d’actes del
Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
A càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Mòdul 5: “E-analytics: anàlisi i control
dels resultats”. Bloc 2: “Mètriques generals per a botigues online i pàgines web”. El
gran avantatge del màrqueting online és la possibilitat de fer controls 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 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta... Novetats!!!”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “St. George and the Dragon”, a càrrec de Salt Idiomes.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concurs “Què en saps de Sant Jordi?”. Per a infants de 8
a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació de les novetats literàries d’autores i autors
terrassencs. A càrrec d’Òmnium Cultural. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres,1).
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