Agenda

Dijous, 18 d’octubre

AGENDA
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es
reunirà a París amb l’ambaixador delegat permanent d’Espanya a la Unesco, Andrés
Perelló, a qui li presentarà la proposta de candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimoni
de la Humanitat de la Unesco. Aquesta reunió constitueix una trobada prèvia a la
visita que l’ambaixador realitzarà a la Seu d’Ègara el proper mes de desembre per
conèixer el monument. La reunió tindrà lloc a la seu de l’Unesco a París (pl. de
Fontenoy, 7).
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, participarà en la presentació del programa d’activitats de la 4a edició de
Terrassa Cooperativa 2018, d’impuls de l’economia social, que portarà a terme una
quarantena d’activitats del 5 al 30 de novembre a diversos espais de la ciutat. A la
roda de premsa també participaran Olga Ruiz, responsable de Comunicació de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; i Rosa Guinot, representant de
la Xarxa d’Economia Solidària a Terrassa i directora d’Alternativa 3. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde Marc Armengol, oferirà una audiència pública per exposar a la
ciutadania les accions de govern més rellevants i atendre les seves preguntes o
peticions en matèria d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat, Recollida i Tractament de
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Residus. Les audiències públiques constitueixen un espai de participació i debat per
a la ciutadania que vol implicar-se més activament en la ciutat, i estan regulades pel
reglament de participació ciutadana. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
(pl. de la Cultura, 5). L’assistència i participació a les sessions és oberta a tota la
ciutadania, amb inscripció prèvia a https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques.
Des d’aquesta pàgina es pot accedir a un formulari d’inscripció on s’ha de fer constar
el nom i el correu electrònic, indicar a quina sessió o sessions es vol assistir i
consignar les preguntes que es vulguin fer al membres del Govern.
A les 18.30 h:
El regidor Jordi Rueda participarà, juntament amb Teresa Garcia Balasch, directora
del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, en l’acte d’inauguració
de l’exposició “Pompeu Fabra. Una llengua completa” organitzada pel Consorci per a
la Normalització Lingüística i el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari, seu del Centre de Normalització
Lingüística de Terrassa (c/ de Colom, 114). L’exposició "Pompeu Fabra. Una llengua
completa" presenta l’aportació de Fabra a la llengua catalana, el gran arrelament
social de la seva figura i obra arreu de Catalunya i l’impuls a la llengua que va
suposar el seu treball. La mostra, que es podrà veure fins al 30 d’octubre,
s’emmarca dins dels actes de l’Any Fabra, que commemora els 150 anys del
naixement de Pompeu Fabra i els 100 anys de publicació de la “Gramàtica
Catalana”.
A les 19 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte de reconeixement que el
Club Natació Terrassa organitzarà per tal d’homenatjar els socis i les sòcies amb 25 i
50 anys de pertinença a l’entitat. L’acte, que també servirà per guardonar els i les
millors esportistes del club de la temporada 2017-2018, tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital.40: Jornada formativa
“Les noves habilitats formatives del món global”. L'objectiu d'aquesta sessió és que
les persones assistents coneguin, entenguin i estiguin al corrent de les noves eines,
habilitats i competències del món digital que avui s'exigeixen per dirigir una empresa
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o iniciar una nova activitat empresarial. A càrrec d’Eulàlia Balañà, consultora i
formadora especialista en consolidació i creació d'empreses. Acte emmarcat dins el
projecte Terrassa 4.0 de l’Ajuntament de Terrassa i que té per objectiu principal
facilitar i acompanyar a les empreses del nostre territori en la seva incorporació a la
Indústria 4.0 i els aspectes tecnològics que hi estan associats. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Edifici Telers (c/ de Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Industria i Promoció del Sòl Industrial: Jornada “Què és
l’economia circular?”. Tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura,
5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Recerca de feina 2.0 amb
Linkedin”, per proporcionar les eines i recursos necessaris per augmentar
l'autonomia i 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 i conèixer i saber utilitzar els
actuals canals de captació de personal. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada de sensibilització sobre el Trastorn d’Espectre
Autista (TEA). A càrrec de Teacció. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Curs de mòbil i/o tablet”, dins el cicle “Cursos
d’informàtica per a adults”. A càrrec de Punt Òmnia la Fàbrica de Can Tusell. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
L’aventura de llegir: Taller infantil: “Aquests bitxos són una joia”. A càrrec de Juan
Mateu Castillo. Sessió per a infants de 6 anys o més. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Llegir per créixer: Taller: “Poesia i pictogrames”. A càrrec de la narradora oral, Judith
Navarro i Royo, de Petita Companyia. Sessió per a infants de 4 a 6 anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “La Mola des de la BD6. Vine a pintar Sant Llorenç
des del pati de la biblioteca”, per a infants a partir de 8 anys. A càrrec d’Òscar
Blanco. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: “Filoteca, club de lectura de filosofia de la BCT Xarxa”:
“L’apologia de Sòcrates”, de Plató. A càrrec d’estudiants de filosofia. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Activitats del Servei d’Universitat i Innovació: Mostra del Coneixement: “Motivació i
actitud emocional”. Sessió en la que es tractarà de potenciar l’habilitat natural de
pensar, comunicar-se i actuar positivament amb altres persones, aprendre tècniques
per millorar les relacions personals i professionals, així com la presa de decisions
sota pressió.Tindrà lloc a l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
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