Agenda

Dimecres, 23 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte d’inauguració de
l’exposició del projecte Visió per a tothom al Txad que porta a terme la Fundació
Ramon Martí Bonet contra la ceguera. L'exposició parla a través de les fotografies
del projecte que la Fundació ha desenvolupat al Txad, consistent en fer revisions
oftalmològiques a infants i gent adulta en primera instància, i a proporcionar ulleres i
operar a aquelles persones que ho necessitin per garantir una bona salut ocular.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
acompanyat del director del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa - CAET, Pep Pla;
i de l’actriu i directora del Festival Poètic Elixir, Rosa Boladeras; presentarà les
novetats del cartell de l’Elixir 2018 que arriba a la seva 6a edició. L’Elixir 2018
portarà a la ciutat, del 7 al 10 de juny, recitals poètics a diferents punts de la ciutat on
la paraula, la música i les arts prendran protagonisme, amb propostes accessibles a
la diversitat sensorial. El festival Elixir va néixer al juny del 2013 en coproducció amb
el CAET amb l’objectiu d’apropar la poesia al gran públic en un format fresc i
atractiu, amb l’al·licient de desenvolupar l’espectacle al llarg d’una ruta sorpresa pel
mapa de la ciutat. L’acte tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Alegria (pl. de
Maragall, 2).
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, participarà en l’acte de cloenda de la 18a edició del programa Tastets
d’Oficis. Aquest projecte d'orientació, impulsat pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament
en coordinació amb els instituts de la ciutat, empreses i entitats, s’adreça a alumnes
de 4t d'ESO que presenten dificultats per adquirir les competències pròpies de
l'etapa educativa. El perfil d'aquest alumnat requereix estratègies d'intervenció
específiques que garanteixin l'adquisició de les competències bàsiques i que facilitin
el coneixement del mercat laboral i de les professions mitjançant estades en
empreses. Enguany han participat al projecte 104 alumnes de nou instituts que han
fet un total de 22 tallers d’onze especialitats professionals diferents. L’acte tindrà lloc
a la sala d’actes del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la xerrada "Aureli Capmany: país, cultura i educació" a càrrec de
Montserrat Garrich, comissària de l'Any Capmany i experta en la història de la dansa
popular catalana. La xerrada, dins del programa d’activitats organitzades amb
l’objectiu d’apropar i difondre la figura d’Aureli Capmany amb motiu del 150è
aniversari del seu naixement, també servirà per iniciar les activitats de la Festa Major
del barri de Ca n’Aurell i tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n´Aurell (pl. del Tint, 4).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Compra Pública
Responsable / Clàusules Socials”. Grup de treball del Consell Municipal d’Economia
Social i Solidària de Terrassa obert, també, a totes les entitats que vulguin treballar
i/o aportar coneixements. Tindrà lloc a la sala Raval de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14 ).
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).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Assessorament en la recerca de feina. Destinat a
persones adultes i joves. Cal tenir nocions bàsiques d’informàtica i aportar un
currículum vitae. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Sessió: “Anàlisi dades de mercat”.
Versarà sobre la consolidació empresarial i les estratègies de diferenciació. Tindrà
lloc a l’Àula 1 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 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).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 15 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu “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 les persones
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 18.15 h:
L’hora del conte: “De planetes i estrelles”, a càrrec de Susagna Navo. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “La crida dels pirates”, de Josep
Lluís Badal, a càrrec del mateix autor. Activitat adreçada sobretot a infants i als
amants de la literatura infantil i juvenil. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès, de nivell avançat 1-2: “Choose your
book”, a càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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