Agenda

Dimarts, 19 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, es reunirà amb una delegació de
l’Assemblea Local de Creu Roja Terrassa encapçala pel seu president, Marià
Gàllego. Durant la reunió, l’entitat es presentarà a l’alcalde i li presentarà la seva
Memòria d’Activitats 2017 i el Pla de Treball 2018-2019. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (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 i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa de presentació de la programació
estable de teatre a Terrassa de setembre a desembre del 2018. L’acte tindrà lloc a
l’escenari del Teatre Principal i hi participaran també el director del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa (CAET), Pep Pla; Ricard Torrens, responsable de la Xarxa
de Terrassa, i Ramon Simó, director de l’Institut del Teatre. La roda de premsa, on
també es farà una valoració de la temporada del CAET de gener a juny de 2018,
comptarà amb un vídeo de presentació de la nova temporada que inclourà la
intervenció d’artistes programats que comentaran i recomanaran les seves
respectives obres, així com del vídeo “Cold Blood”, espectacle que obrirà la
temporada i inaugurarà oficialment el Festival TNT. També assistiran creadors i
intèrprets de les obres que protagonitzaran la nova temporada i el director de
l’Institut del Teatre de Terrassa, José Antonio Muñoz Llergo.
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A les 18 h:
El regidor de Qualitat Democràtica, Javier García, participarà demà a l’acte de
constitució de la Comissió d'Impuls i Seguiment del desplegament del Reglament
Municipal de Participació Ciutadana de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2). Aquesta comissió té com a objectiu impulsar les accions
previstes en el Reglament Municipal de Participació Ciutadana i revisar els aspectes
que cal millorar o modificar; així com proposar accions per a la millora de les
polítiques de participació de la ciutat.
A les 18.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la Conferència:
“Dones i tecnologia”, a càrrec de Núria Salán, presidenta de l’Associació Catalana de
Tecnologia. L’acte està organitzat pel Servei d’Universitat de l’Ajuntament de
Terrassa, ESEIAAT i mNACTEC, dins del Campus d’Estiu TU (Terrassa
Universitària). El regidor també visitarà l’exposició “L’enginy (in)visible. Dones i
tecnologia: Passat, present i futur”. L’acte tindrà lloc al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (rbla. d’Ègara, 270).
ALTRES ACTIVITATS
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. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95 ).
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català, de nivell inicial. 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 13.30 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 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 18 h:
10è Cicle Sons Clàssics 2018: “Els udols de les llobes afinades”, a càrrec de La
quinta del llop, alumnes de l’aula de cant de Maria Mateu, de l’Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa i de Jordi Reguant, clavecí. La quinta del llop,
quintet de flauta i quartet de corda, interpretaran obres del renaixement i del barroc.
Tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Supermujeres superinventoras:
ideas brillantes que transformaron nuestras vidas”. A càrrec de la seva autora,
Sandra Uve. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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