Agenda

Dijous, 26 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda a les persones
participants a la V Jornada Magnet, que se celebrarà al llarg del matí a l’Institut
Nicolau Copèrnic (carrer de Torrent del Batlle, 10). La jornada aplegarà al voltant de
300 docents d’arreu de Catalunya. Està organitzada per la Fundació Jaume Bofill, i
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, participarà en l’Acte de Graduació del Curs 2018 de la 6a promoció del
Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional de l’Escola Universitària
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor d’Obra Pública, Jordi Rueda, visitaran les obres per a la instal·lació de
l’Escola de Circ Tub d’Assaig 7.70 al Condicionament Terrassenc. Aquest mes de
juny han finalitzat les obres d’adequació per acollir l’Escola de Circ Tub d’Assaig
7.70 en un espai de l’edifici del Condicionament Terrassenc. L’Ajuntament de
Terrassa dona així resposta al seu compromís per recolzar les Arts Escèniques i el
circ a la ciutat i culmina un procés iniciat l’any 2015 amb la signatura d’un protocol
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d’intencions entre l’Ajuntament de Terrassa i Tub d’Assaig per destinar un espai
consensuat com a seu de l’entitat i perquè aquesta pugui desenvolupar les seves
activitats com a escola de circ en les millor condicions. Amb aquest objectiu, en els
darrers mesos s’han dut a terme un conjunt d’actuacions destinades a la millora i
adequació de l’espai al Condicionament Terrassenc per tal que l’entitat desenvolupi
les seves activitats amb les millors garanties. Amb la seva instal·lació en el nou
espai ubicat al Condicionament Terrassenc, l’Associació Tub d’Assaig 7.70 podrà
continuar i incrementar la seva programació d’activitats per tal de desenvolupar les
seves tècniques des de les vessants artística, pedagògica i social, així com
promoure les arts escèniques i el món de l’espectacle impulsant el circ com una eina
de transformació social i cultural. El lloc de trobada serà a l’entrada del
Condicionament Terrassenc pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, 218.
A les 16.30 h:
El 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
de juny de l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc el dijous 28 de juny. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
El regidor de Drets Humans, Adrián Sánchez, assistirà a la cloenda del 8è Cicle de
Cinema i Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER), que
comptarà amb la projecció del documental “Tigernut, la patria de las mujeres
íntegras”, dirigit per Andoni Monforte.. L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació de la 13a edició del Curs d’Estiu sobre la Unió Europea
que tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,1). Després de
la presentació, el curs s’iniciarà amb la conferència “Històries Europees: Periodisme
desproveït de masclisme”, a càrrec de Teresa Carreras, periodista i coordinadora de
la Xarxa de Periodistes de gènere GAMAG EUROPE-UNESCO i membre de la
Junta de l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
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A les 19 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’exhibició de
projectes d’estudiants del Campus d’Estiu TU 2018. Es presentaran els projectes
dels estudiants dels campus i els centres universitaris aproparan els seus
coneixements al públic. L’acte comptarà amb la participació de grups d'estudiants de
l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT), els grups UPC ecoRacing, MotoSpirit, Trencalòs, Cosmic Research i
Solar Campus així com altres escoles universitàries; i inclourà un itinerari d’exhibició
de la moto elèctrica de l’equip Moto Spirit – UPC, acompanyada de motos
clàssiques. L’exhibició tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l'acte de lliurament del 21è Premi Joves X Terrassa organitzat pel
Rotary Club de Terrassa, en reconeixement a les millors a les millors accions i
projectes solidaris realitzats per grups de joves. L’acte tindrà lloc a l’Hostal del Fum
(ctra. de Montcada, 19).

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
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abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 11 h:
Escola d’estiu 2018: “El relat postfotogràfic”, a càrrec de Tanit Plana. Tindrà lloc al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Escola d’estiu 2018: “Fes el teu còmic interactiu”, a càrrec d’Ana Mar López i Pilar
Villanueva, autores del còmic interactiu “Mars Oddity. Tindrà lloc al BaumannLab (av.
de Jacquard, 1).
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