Agenda

Dimarts, 23 d’octubre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de presentació del
DFactory 4.0, una iniciativa del Leitat Technological Center per accelerar la
transformació digital de la indústria. A l’acte també participaran Jordi William Carnes,
president del Leitat, Joan Romero, conseller delegat d’ACCIÓ – Agència per la
Competitivitat de l’Empresa; Pere Navarro, delegat del Consorci de la Zona Franca;
Joan Parra, vicepresident executiu del Leitat; i Xavier Marcet, president de
Leadtochange. L’alcalde de Terrassa farà la cloenda de l’acte, que tindrà lloc a
l’Auditori del Leitat (c/ de la Innovació, 2) a les 11.45 h. El DFactory 4.0 es planteja
com una àrea hub a la Zona Franca en el que es crearà un ecosistema d’empreses
industrials de tecnologia digital avançada.
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, assistirà a la
celebració de la 24a Nit de l’Empresari, acte organitzat per la patronal Cecot, en el
decurs de la qual es lliuraran els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial.
L’acte tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya (pl. de les Arts, 1, Barcelona). La
24a edició de la Nit de l’Empresari porta el lema Smart Society / Transformació
digital i Apoderament social amb el que es vol provocar una reflexió global al voltant
del creixement empresarial i el seu impacte a mitjà-llarg termini en la societat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a la projecció de la
pel·lícula “Vida en sombras”, de Llorenç Llobet Gràcia, al Cinema Catalunya (c/ Sant
Pere, 7). L’acte forma part del programa commemoratiu del Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual i de la Setmana del Cinema.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: “Currículum creatiu”. 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, destaca el format, que impacti i el faci diferent a la resta.
En una segona sessió, es tindrà una entrevista individual amb el professor, per fer
els darrers retocs al 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).
A les 10.30 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 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
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(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 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:
Llegir per crèixer: “Poesia i pictogrames”. Activitat destinada per a infants de 3 a 6
anys. A càrrec de Judith Navarro, de Petita Companyia. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Massatges per a nadons”. Sessió per a famílies amb nadons fins
a 12 mesos. A càrrec de Susana Carvajal, educadora de massatge infantil. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
BaumannLab- Laboratori de Creació Jove: Xerrada “Què és l’art digital i interactiu” i
petites demostracions sobre art digital i interactivitat. Sessió a càrrec de Linalab de
Matics. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de novel·la negre”. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de pintura “Catalunya il·lustrada”. Destinat 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:
Centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany: Recital musical “Maria Aurèlia
Capmany”. Diu i canta: Carme Sansa, amb l’acompanyament de Jaume Mallofré, a
l’acordió”. El Govern de la Generalitat ha aprovat el centenari del naixement de
Maria Aurèlia Capmany com a commemoració oficial de l’any 2018, que coincideix
amb el cent cinquantè aniversari del naixement del seu pare, el folklorista Aureli
Capmany. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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