Agenda

Dimecres, 25 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso, Alfredo Vega, acompanyat
del regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en la 3a Trobada
d’Alcaldes i Alcaldesses amb la Innovació i les Empreses Innovadores,
esdeveniment organitzat per la Red Española de Ciudades de la Ciencia e
Innovación (Red Innpulso) en col·laboració amb l’Ajuntament de Màlaga, dins de la
Fira Greencities. Aquesta 3a edició reunirà alcaldes i alcaldesses de 34 ciutats
juntament amb les pimes i micropimes seleccionades a cadascuna de les ciutats
Innpulso, que tindran l’oportunitat de visibilitzar els seus projectes i d’establir una
xarxa de contactes per continuar avançant en el camí de l’emprenedoria. En el cas
de Terrassa, l’empresa selecciona és AEInnova, hostatjada al Qu4drant.0, que
desenvolupa una gamma de solucions relacionades amb la generació d'electricitat
del calor residual. La seva tecnologia patentada combina els últims avenços en
materials tèrmics i termoelèctrics amb un sofisticat sistema microelectrònic capaç de
proporcionar en cada moment el màxim rendiment possible. Aquestes solucions
estan orientades a la millora d'eficiència energètica i a la reducció de la petjada de
CO2 de la indústria, així com sistemes per a l'expansió del concepte indústria 4.0.
Enguany s’atorgaran els Premis Innpulso en tres categories: el Projecte
Emprenedor/pime més innovador; el projecte emprenedor/pime amb més projecció
de futur; i el projecte emprenedor/pime amb una millor posada en escena. Els
guardonats es triaran mitjançant votació online a través de la pàgina web de la
pròpia Red Innpulso. La Trobada tindrà lloc al Pabellón Greencities, Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (av. Ortega y Gasset, 201).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, farà la benvinguda
institucional de la 2a edició del Congrés d’Acústica de Catalunya, acusti.cat, per
commemorar el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll. acusti.cat vol
convertir-se en l’esdeveniment de referència del sector a nivell de Catalunya, de
caràcter multitemàtic i multisectorial, per convidar a la reflexió i al debat i oferir
solucions i tallers demostratius a problemes concrets (tecnològiques, intangibles i
socials). El Congrés comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles
entorn els reptes i dilemes que es presenten al voltant de la problemàtica del soroll.
El Congrés acusti.cat se celebrarà els dies 25 i 26 d’abril als espais del Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa (rbla. d’Ègara, 270), en el marc de la II
Setmana Sense Soroll 2018 i del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll.
El Dia internacional és una activitat que es desenvolupa a nivell mundial, des de fa
més de 20 anys, l'últim dimecres del mes d'abril.
A les 10 h:
Els portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
d’abril de l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc el dijous 26 d’abril. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la signatura del Conveni de creació de la Xarxa de Museus Tèxtils de
Catalunya amb el Museu de l’Estampació de Premià de Mar, al que posteriorment
s’hi adheriran la resta de museus tèxtils del país: el Museu del Disseny de
Barcelona, el Museu del Gènere de Punt de Mataró, Can Marfà, de Mataró, el Museu
del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallès, el Museu d’Història de Sabadell i
el Museu Episcopal de Vic. L’alcalde de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez,
signarà el convenir en representació del Museu de l’Estampació de Premià de Mar.
L’acte tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa – CDMT (c/
de Salmerón, 25).
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A les 14 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en la roda de premsa de presentació
de la Jornada de Futbol Femení, organitzada per la Federació Catalana de Futbol,
que tindrà lloc a Terrassa el proper 1 de maig. La jornada s’adreça a nenes i
adolescents de 6 a 14 anys. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font
Vella, 28).
A les 17 h:
El regidor de Presidència, Javier García, rebrà el Segell Infoparticipa 2017 a la
qualitat i la transparència de la comunicació pública local, atorgat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). El Laboratori atorga aquesta certificació als webs
municipals que publiquen una informació que facilita que la ciutadania tingui
coneixement sobre els representants polítics del municipi, com es gestionen els
recursos col·lectius i quines formes de participació té al seu abast. L’acte tindrà lloc a
la sala d’actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (Edifici A,
Campus UAB, plaça Acadèmica, s/n).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació del llibre: “Los misterios del Llac Petit y otros enclaves ”,
amb l’autor de l’obra, Miguel Ángel Segura. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada el dia 25 de cada mes per la
regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes
concentracions (que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és
manifestar públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la
solidaritat amb les dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència
pel sol fet de ser dones.
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de l’exposició temporal “Empordà industrial”, produïda per
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu del Suro de Palafrugell i el
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). L’exposició
ofereix un recorregut per la industrialització del territori empordanès tractat com a
una unitat. S’ofereix una visió tant de la seva evolució històrica, com de la tipologia
industrial i els models diferenciats d’industrialització que es donaren a l’Alt i al Baix
Empordà. L’exposició es podrà visitar al mNACTEC fins al 16 de setembre. L’acte
tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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 10.30 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.
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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 15 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller 2: “Com crear una botiga
virtual”. Formació adreçada a persones emprenedores que tenen la idea de crear la
seva pròpia botiga virtual. Es presentaran les formes de comercialització electrònica,
els paràmetres per a la venda en Internet, la incidència que té per a l'economia
global i el desenvolupament empresarial. L’objectiu és dotar els participants dels
coneixements bàsics per construir i mantenir una botiga virtual amb aplicacions
informàtiques en xarxa de codi lliure. Tindrà lloc a l’Aula 7 de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
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
de la ciutat, com és, en aquest cas, la Fira Modernista. Tindrà lloc al Casal Anna
Murià del Complex Municipal Els Telers (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 18 h:
Sant Jordi a la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Tut-Tururut! Contes tradicionals i
d’autor”, a càrrec de Miqui Giménez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “A la voreta del mar”, a càrrec de la Companyia Patawa. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18.15 h:
L’hora del conte: “Contes que fan pessigolles”, a càrrec de Rosa Fité. Per a infants a
partir de tres anys. Els menors de vuit anys han d’anar acompanyats d’un adult.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura : Club de lectura en anglès, de nivell avançat 2: “Jane Eyre” de
Charlotte Brontë. A càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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