Agenda

Dimarts, 22 de maig
AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, i la regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistiran al taller
d’entrenament físic que forma part del projecte ““Dones Policia, Impuls a la Igualtat
en els Cossos de Seguretat Local” 2018. El servei d’Ocupació de l’Ajuntament de
Terrassa està desenvolupant la tercera edició del Projecte “Dones Policia, Impuls a
la Igualtat en els Cossos de Seguretat Local”, amb l’objectiu d’afavorir l’augment del
nombre de professionals dones, per tal de facilitar la paritat de gènere en el cos de
seguretat local. El projecte també dona resposta a un dels criteris transversals del
Pla de Mandat 2015-2019 en avançar en igualtat efectiva entre dones i homes. El
projecte es dissenya amb un plantejament transversal, comptant amb la participació i
col·laboració de la mateixa àrea de Via Pública Seguretat i Protecció Civil, i l’àrea de
Polítiques de gènere de l’Ajuntament de Terrassa. L’objectiu d’aquesta acció és
treballar per aconseguir una major representativitat de les dones en una professió en
la que, en aquest moments, estan subrepresentades a la nostra ciutat. Actualment,
al Cos de la Policia Municipal de Terrassa està format per 218 efectius, dels quals
186 són homes i 32 són dones. La visita tindrà lloc al Club Natació Terrassa (av. de
l’Abat Marcet, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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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 Ègara que pateixen una malaltia
mental. Atès que un dels objectius del Centre de Dia del CST és afavorir la relació
dels 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 10.30 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 mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11.30 h:
Activitats de la Casa de la Música de Terrassa: Cantata “L’Avi Pelacanyes”, amb la
participació d’alumnes de cicle inicial d’educació primària. Activitat organitzada per la
Casa de la Música de Terrassa, amb la col·laboració del Servei d’Educació
municipal. El seu objectiu és el de familiaritzar els infants amb la música a partir de
les cançons populars. La cantata “L’Avi Pelacanyes” és un treball realitzat a partir
d’una selecció de cançons extretes del CD Musiquetes de Paper. Hi participaran
1.081 alumnes de 23 escoles. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Jornada Polígons 2. Cafè de la Indústria.
S’informarà sobre les accions que duu a terme el Servei de Promoció Industrial en
els polígons de la ciutat i sobre l’establiment de relacions entre les empreses. Així
mateix, es parlarà sobre com fer del polígons industrial infraestructures més
determinants en la millora de la competitivitat empresarial. A càrrec de Maria
Buhigas, arquitecta i planificadora urbana. Forma part del programa Accions del Pla
de Desenvolupament Industrial de Terrassa. Tindrà lloc a l’Hotel Terrassa Park (av.
de Santa Eulàlia, 236).
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. Destinat a persones d’entre 18
i 29 anys. A càrrec de Laura Castro. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió informativa: Mobilitat europea. Marxar a l’estiu a
l’estranger, per a persones majors d’edat. Versarà sobre els possibilitats per treballar
a l’estranger durant l’estiu i els sectors on buscar. S’informarà sobre experiències
alternatives i camps de treball. A càrrec de la Víbria Intercultural. Tindrà lloc a la
Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Univers internet. Els dilemes de la privacitat”, a
càrrec de Montse Pujol. Sessió per conèixer on van a parar les dades que facilitem
per la xarxa. Tindrà lloc Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “No n’estiguis tan segur”, amb la
presència de l’autor, Lluís Llort. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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