Agenda

Dimarts, 30 d’octubre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple extraordinari que tindrà lloc al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals municipals per a l’any 2019.
2. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any
2019.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa Alfredo Vega, donarà la benvinguda a les persones
participants a la jornada “Activem el canvi! Avancem cap a una nova cultura de
centre” d’inici de curs del projecte Escola Nova 21 que tindrà lloc a l’Institut Nicolau
Copèrnic (c/ del Torrent del Batlle, 10) per treballar diferents temes d’innovació
educativa. Les ponències centrals de les jornades aniran a càrrec d’Antoni Zabala,
director de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació i membre del
Comitè Assessor de la Rúbrica de canvi; Jaume Jornet, expert en processos de
canvi d’organitzacions i en les metodologies agile i lean i Lorena Becerril, professora
al departament d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. Terrassa
tanca aquestes jornades que prèviament s’han fet a les ciutats de Tarragona,
Cardedeu, Castelldefels, Girona, Lleida i Barcelona. Escola Nova 21 proposa una
transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un
propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context
històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent
de com les persones aprenen. L’objectiu final és que tot infant, independentment del
seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de
Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin
desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
La regidora Gracia García, oferirà una audiència pública per exposar a la ciutadania
les accions de govern més rellevants i atendre les seves preguntes o peticions en
matèria de Serveis Socials, Polítiques de Gènere, LGTBIQ, Atenció Ciutadana i
Organització i Recursos Humans. 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 Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180). 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.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Xarxa de contactes”. L'objectiu és el del
coneixement de l'entorn en la seva dimensió personal i el context, elaborar un pla de
treball per a un networking efectiu, activar, ampliar i cuidar la xarxa de contactes,
eines i recursos. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95 ).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”. A càrrec de l’Hospital de Dia de Salut
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a les
persones vinculades al Club Social Egara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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).
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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 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 17 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: Curs “Nou reglament de protecció de
dades personals (RGPD). Formació destinada a entitats sense ànim de lucre
inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes. Aquesta
formació vol donar resposta a bona part dels dubtes de les entitats a l'hora d'adaptar
els seus procediments al nou reglament de protecció de dades. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
25è aniversari de la Biblioteca del Districte 5: Sorteig de lot de llibres i una bossa de
les biblioteques. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de tardor: “Mussols de castanya”. Destinat a
infants de 4 a 8 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Arbres, arbustos i herbes de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac. Estudi pràctic de l’alzina, el romaní i la ravenissa blanca”. Activitat
per a infants a partir de 5 anys que s’emmarca en el Cicle Parcs i biblioteques...
naturalment!. A càrrec de Manuel Hernàndez, botànic. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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