Agenda

Dimecres, 27 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Consell Escolar Municipal que
tindrà lloc a l’Institut Terrassa (rbla. d’Ègara, 331) amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Presentació del CMIAT (Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de
Terrassa).
3. Informació del procés de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019.
4. Aprovació dels dies de lliures disposició del calendari escolar del curs 20182019.
5. Informació de les comissions de treball del Consell Escolar Municipal:
- Comissió de menjadors
- Comissió d’absentisme
- Comissió d’escolarització equilibrada
6. Calendari de reunions del Consell Escolar Municipal per al curs 2018-2019.
7. Torn obert de paraules.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a les
persones participants al curs avançat de la 12a Aula d’Automatització i Robòtica
2018. L’acte tindrà lloc al Laboratori 01 – Edifici TR2 de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
En aquesta sessió avançada, els 58 alumnes participants inscrits al projecte de
robòtica rebran la formació teòrica necessària per portar a terme el seu treball de
recerca. Es tracta de la segona de les sessions formatives, de l’Aula
terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

d’Automatització i Robòtica que es durà a terme del 27 al 29 de juny. La primera
sessió, curs basic, s’ha portat a terme del 25 al 27 de juny. En el curs bàsic han
rebut una introducció a la programació amb Arduino i en el curs avançat faran
programació avançada amb Arduino.
A les 18.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte de presentació
del nou monoplaça d’UPC ecoRacing, l’ecoRX, que enceta una nova era dins de
l’equip i de la Formula Student. L’acte de presentació del nou monoplaça tindrà lloc
el proper 27 de juny a les 18:30 h a la sala d’actes de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 11).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà a la trobada del Cicle de Conferència Fòrum Cecot, un espai on
es tracten temes estratègics i de visió de futur de l’economia i la societat. Durant
aquesta sessió es sotmetrà la Renda Bàsica Universal a debat com una possible
fórmula per combatre la pobresa, però sospesant també les conseqüències de
l’aplicació d’un sistema d’aquestes característiques. Hi intervindran Josep Ginesta,
secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya; Ramon Talamàs, membre del Comitè Executiu de la Cecot
i president del Club Cecot Financer i Fiscal; i Paula Durán, investigadors en Recerca
sobre l'alimentació en contextos vulnerables de l’Escola de Treball Social de la
Universitat de Barcelona. L’acte tindrà lloc a la seu de la Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
A les 19 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la recepció que es farà a l’Equip
Juvenil Femení del CD Terrassa Hockey, guanyador del Campionat de Catalunya i
segones al Campionat d’Espanya d’Hoquei Herba, celebrat el passat cap de
setmana. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey (ctra. de
Terrassa a Talamanca, km 5,6).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: “Xarxes professionals. Eines 2.0”. Destinat
a proporcionar les eines i recursos necessaris per augmentar l'autonomia i
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l'eficiència en la recerca de feina. Configurar una recerca personalitzada segons
l'objectiu laboral i els interessos professionals. Realitzar un projecte de màrqueting
personal en la recerca de feina per Internet. Conèixer i saber utilitzar els actuals
canals de captació de personal i altres recursos de la web 2.0. (LinkedIn, Twitter,
Facebook, webs especialitzades, etc.). Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: Visita a l’hort social i autosuficient de
l’Associació de Veïns de Montserrat. A càrrec d’Antonio Cazorla. Dins del cicle “Jardí
de contes”, l’objectiu del qual 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). Es realitza amb els suport d'un
monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí
per part d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els hi expliquen contes i els
hi ensenyen els diferents productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca
dins el projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans".
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller familiar: “Crea la teva capsa de records”,
dins del cicle per a infants de 5 a 8 anys “A l’estiu, la mainada al Museu”. Tindrà lloc
al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17). Els infants crearan una petita
capsa de records amb les vacances com a temàtica principal. Les capses es podran
exposar en l'espai didàctic de l'exposició temporal de llarga durada "Gabinet de
col·leccionista".
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