Agenda

Dimarts, 27 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de signatura del contracte
de serveis de plataforma electrònica de contractació que han licitat de manera
conjunta els ajuntaments de Barcelona, Gavà, Granollers, Mataró, Premià de Mar i
Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Ajuntament de Barcelona (pl. de Sant Jaume, 1,
Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà a la cloenda del cicle “#RetailTrends. A l’avantguarda del
comerç” organitzat per Cecot Comerç. El tinent d’alcalde també farà la cloenda de
l’acte, que comptarà amb l’assistència de la directora general de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, Muntsa Vilalta, que donarà la benvinguda a les persones
assistents juntament amb la presidenta de Cecot Comerç, Cristina Escudé. L’acte
tindrà lloc a la seu de la patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
A les 16.30 h:
El portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
de novembre de l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc el dijous 29 de novembre.
La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16)
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A les 18 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en l’acte de
lliurament de beques de recerca als estudiants universitaris del Campus Terrassa
2018. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, 2a planta).
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de beques a treballs de recerca
desenvolupats per a alumnes i investigadors/es en el si de departaments o grups de
recerca que desenvolupin la seva activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia o
l’humanisme social. El Servei d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa convoca
aquestes beques per fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que aportin dades
noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica,
laboral i/o cultural del territori. Els projectes premiats han d’apropar la ciència i la
innovació a la població en general i estimular la participació dels estudiants en el
món de la recerca, especialment el col·lectiu de joves.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Taller: “Relacionar-se sense
violència”, a càrrec de Purificación Navarro, psicòloga del Servei de Polítiques de
Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al Institut Ègara (c/ d’Amèrica, 55).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Xarxa de contactes”. L'objectiu és el de
conèixer l'entorn en la seva dimensió personal i el context, elaborar un pla de treball
per a un networking efectiu, i activar, ampliar i cuidar la xarxa de contactes, eines i
recursos. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95 ).
A les 9.55 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Anem a la teva escola! Parlem dels valors
del Cooperativisme i l’Economia Social”. Tindrà lloc a l’Institut Mont Perdut (c/ del
Mont Perdut, 1).
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
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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 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 Ègara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
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”, grup de conversa en català, de nivell inicial. 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 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:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada: “Neus Català, una vida
de lluita i rebel·lia”. A càrrec de Rosa Vendrell, periodista, comunicadora i
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dinamitzadora cultural. Tindrà lloc al Centre Municipal Alcalde Morera (pl. de Can
Palet, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: Taller infantil. A càrrec d’Òscar Blanco. Destinat a famílies amb
infants de a 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Trobada “Una altra manera d’editar i de llegir”, amb les
editorials de Llegir en Català. Presentació a càrrec d’Àlvar Masllorens, escriptor,
editor i llibreter de la Temerària. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Xerrada: “Co-habitatge”. El coHousing consisteix a
dissenyar una llar i un entorn comunitari adaptat a les pròpies necessitats de present
i de futur, partint de la base que sigui eficient, sostenible i optimitzat a l’ús real que
se’n farà. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18.30 h:
Parcs i biblioteques... naturalment!: Taller de joies naturals. A càrrec de Joan Solé
Tur. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

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

