Agenda

Divendres, 28 de setembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i de la tinenta d’alcalde de Serveis Socials i Serveis a
les Persones, Eva Candela; es reunirà amb el delegat al Vallès del Col·legi
d’Arquitectes a Catalunya (COAC), Miquel Turné; i amb el corresponsal a Terrassa
del COAC, Xavier Broto; que presentaran a l’alcalde la tasca desenvolupada per la
Delegació del Vallès del COAC així com una proposta per a establir relacions i
col·laboracions institucionals. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local, rebrà la visita institucional de la
delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, que accedirà al Saló de
Sessions de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) on signarà el Llibre d’Honor
de la Ciutat de Terrassa. Posteriorment, l’alcalde mantindrà una reunió institucional a
la seu d’Alcaldia amb la delegada del Govern. A la finalització de la mateixa, l’alcalde
i la delegada mantindran un contacte amb els mitjans de comunicació que ho
desitgin.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Serveis
Funeraris i Cementiri, Gracia García, es reunirà amb una delegació de la Fundació
Acompanya – Ca n’Eva, encapçalada pel seu president, Miquel Mora, que li
presentarà a l’alcalde els projectes que l’entitat porta a terme a centres educatius per
tractar la temàtica del dol. La Fundació Acompanya – Ca n’Eva treballa fent
acompanyaments en relació al dol a persones de forma individual i col·lectiva. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del tinent d’alcalde Manuel
Giménez; es reunirà amb una delegació del col·lectiu d’artistes Urban Sketchers
Terrassa, que agrupa dibuixants urbans de la ciutat. La reunió tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 21.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; de portaveus de Grups
Municipals; i de membres de la Corporació Local; assistirà a l’acte oficial
d’inauguració del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències que comptarà amb
l’estrena a l’Estat de l’espectacle “Cold Blood”, de Michèle Anne De Mey, Jaco Van
Dormael i Collectif Kiss & Cry. L’acte, al que també assistirà el diputat de Cultura de
la Diputació de Barcelona, Oriol Lladó, tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall,
2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29) a les
persones participants a la primera sessió de treball emmarcada en la Trobada
Europea de Ciutats i Agents Culturals que se celebra a Terrassa durant els dies 28 i
29 de setembre. Aquesta sessió de treball, que coincidirà amb la celebració de l’11a
edició del Festival TNT - Terrassa Noves Tendències, s’emmarca dins del projecte
“La Cultura en les ciutats sostenibles: Aprenent amb Cultura 21, Accions a Europa”,
impulsat per la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i la
Xarxa Culture Action Europe.
A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en el Dinar amb programadors i creadors internacionals participants al
Festival Terrassa Noves Tendència – TNT. L’acte, emmarcat en la Trobada Europea
de Ciutats i Agents Culturals que se celebra a Terrassa durant els dies 28 i 29 de
setembre, tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 14 h:
El regidor d’Innovació i Universitats, Adrián Sánchez, participarà en l’acte de cloenda
de la primera edició del Serious Games Camp Terrassa a la sala d’actes Europa del
Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). Els dies 27 i 28 de setembre l'Ajuntament de
Terrassa, a través del Servei d’Innovació, i amb la col·laboració de l’empresa
especialitzada Humantiks, organitza un esdeveniment que se celebra per primera
vegada a la ciutat i que estarà centrat en els Serious Games i les noves tecnologies
de realitat virtual i realitat augmentada. La primera edició de la Serious Games Camp
Terrassa compta amb l’assistència de més de 300 persones que podran conèixer
com els videojocs, la realitat virtual i la realitat augmentada estan contribuint a
revolucionar sectors i àmbits com l'educació, la formació o la salut. Durant les
jornades també es presentaran diferents projectes emprenedors realitzats per
estudiants de cicles formatius i graus universitaris de la ciutat i s'escolliran,
mitjançant un jurat d’experts, els tres millors, que es finançaran amb una campanya
de Crowdfunding.
A les 18 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà al VSL TNT, espai del
BaumannLab – Laboratori de Creació Jove que es programa dins del Festival TNT Terrassa Noves Tendències sobre iniciatives i eines que estan donant forma a
experiències creatives en els àmbits de l’art digital, l'experimentació audiovisual i les
instal·lacions interactives. Aquest espai, amb curadoria a càrrec de Lina Bautista i
Núria Nia, de MaTICS Barcelona, es podrà visitar al soterrani de la Casa Baumann
(av. de Jacquard, 1). L’espai proposa un recorregut per una sèrie de projectes amb
diferents visions sobre el concepte de Desviacions digitals, sorgit dins del moviment
situacionista que parla sobre la possibilitat artística i política de distorsionar el
significat d’objectes creats pel capitalisme o el sistema polític hegemònic per produir
un efecte crític. La finalitat del VSL TNT és fer més visible i accessible els projectes
d'art digital al públic en general, visibilitzar a creadors del sector de l’art i de la
tecnologia i crear un espai de trobada i intercanvi entre artistes.
A les 19 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la conferència "Queso manchego
y vino manchego: maridaje perfecto", a càrrec del periodista i escriptor Ismael
Álvarez de Toledo. L’acte, organitzat per l’Associació Cultural de Castilla-La Mancha
de Terrassa, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc
Macià, 189).
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A les 23 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al concert del duet barceloní Nuu, espectacle programat dins del Festival
TNT – Terrassa Noves Tendència. L’espectacle es podrà veure a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2018: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Altres portals i recursos de feina”.
Consistirà en donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat,
Rubí, Sabadell i Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran
portals de recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina:
empreses de treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura.
Finalment, es mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la
recerca de feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Autoconeixement”, en la que es tractarà de
trobar resposta a preguntes sobre els propis interessos i motivacions, aptituds,
formació, experiència, etc, per així conèixer millor el propi perfil professional i el que
es pot aportar al mercat laboral. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
A càrrec 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).
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A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Presentació del Club de la Novel·la Històrica. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ e l’Infant Martí, 183).
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