Agenda

Dimarts, 24 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; i de la regidora
d’Esports, Eva Candela; es reunirà una delegació de Sport for Life – Corporate
Games encapçalada per Mario Rigau, conseller delegat de la societat Catalonia
Corporate Games SL. L’Ajuntament de Terrassa ha decidit sumar-se a la llista de
ciutats d’arreu del món que organitzen els Corporate Games, un gran esdeveniment
esportiu, social, cultural i d’empresa que té per objectiu potenciar els valors
corporatius de l’empresa i la responsabilitat social empresarial. Aquests jocs se
celebraran a Terrassa durant la Setmana Santa del 2019. Els Corporate Games
seran els primers jocs d’aquestes característiques que se celebren a Catalunya i es
convertiran en l’esdeveniment esportiu i social més important dels darrers anys a la
nostra ciutat. La reunió tindrà lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
oferirà demà una roda de premsa per presentar la 12a edició del Cicle de Teatre
Escenes Locals, que acostarà la programació teatral dels grups de teatre amateur de
Terrassa a tots els barris de la ciutat. A l’acte participaran també representants de
les companyies participants al cicle. L’acte tindrà lloc a la Societat Coral Els Amics
(c/ del Pantà, 57). Escenes Locals és un cicle de teatre vocacional impulsat per
l’Ajuntament de Terrassa que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer a tots els
barris de la ciutat els muntatges de les companyies locals. La propera edició es
desenvoluparà del 29 d’abril al 24 de juny amb un total de 13 espectacles a 11
espais diferents de la ciutat.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Cooperatives d’alumnes de
primària: recollida de permís del Mercadal”. Dins del programa CUEME Cultura
Emprenedora a l'Escola de la Diputació de Barcelona, el Servei d'Emprenedoria i
Economia Social juntament amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament, promocionen,
donen suport i seguiment a la creació de cooperatives d'alumnes amb estudiants de
primària. Els productes que les cooperatives desenvolupen al llarg del any es venen
al mercat de Martí l'Humà (Mercadal) el 30 de maig. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran
(pg. dels Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. Consta de dues sessions. A la primera,
es poden treballar els conceptes teòrics i aprofundir en els recursos que existeixen
sobre competències. I a la segona sessió, tindrà lloc una entrevista individual amb la
persona que ha impartit la formació per fer els retocs finals al currículum. Tindrà lloc
a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95 ).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Xarxes professionals: Eines 2.0”. L’objectiu
d’aquesta sessió és la de proporcionar les eines i recursos necessaris per
augmentar l'autonomia i l'eficiència en la recerca de feina. Configurar una recerca
personalitzada segons l'objectiu laboral i els interessos professionals. Realitzar un
projecte de màrqueting personal en la recerca de feina per Internet. Conèixer i saber
utilitzar els actuals canals de captació de personal i altres recursos de la web 2.0.
(LinkedIn, Twitter, Facebook, webs especialitzades, etc.). Tindrà lloc a Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95 ).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de personal del Consorci Sanitari
de Terrassa. L'activitat pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels
textos amb les persones vinculades al Club Social que pateixen una malaltia mental.
Atès que un dels objectius del Centre de Dia del CST és afavorir la relació dels
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assistents amb i en la comunitat, aquest resta obert a totes les persones
interessades en treballar i gaudir de la lectura. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial, adreçat a
persones adultes. A càrrec de membres 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres 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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
intermedi. A càrrec de Fernando Baras. 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 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Mòdul 6: “Experiència de l’usuari” Bloc 1: “Com millorar l’experiència de l’usuari”. Aquest mòdul aprofundeix en la
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importància de definir alguns elements bàsics que conformen una experiència
positiva o negativa de l'usuari i que poden ser conceptualitzades. Forma part d’un
programa de suport en l’estratègia online per a les empreses de Terrassa. Tindrà lloc
a l’Aula 1 d’Informàtica de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16.30 h:
16è Cicle “El cinema i la mort”: Pel·lícula “Como reinas”, dirigida per Andy Tennant.
Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de recerca de feina. A càrrec de Laura Castro.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de Baumann - Oficina Jove: Sessió individualitzada de currículum vitae en
anglès. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica per a infants, a partir de vuit anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Bitxos”, activitat per a infants fins a tres anys. A càrrec de la
Companyia Patawa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4( c/ de l’Infant Martí,
183).
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A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes en família”, activitat per a infants fins a tres anys. A càrrec
de Rosa Fité. Tindrà lloc al Bibliopunt Can Parellada (pl. d’Ibèria).
A les 18 h:
Cicles de vida, camins d’igualtat?: Xerrada: “Els homes davant la paternitat i la
criança. Quin paper hi vull tenir?”. A càrrec d’Aharon Fernández, psicòleg social i
psicoterapeuta. Adreçada a pares participants en els grups de preparació al part de
MútuaTerrassa. Tindrà lloc al Centre d’Atenció Primària Rambla (rbla. d’Ègara, 386,
2a planta).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Xerrada – tertúlia: “Ramadà, molt més que un
temps de dejú”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

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

