Agenda

Dimarts, 12 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la inauguració de les Jornades
“Som Elèctrics? – Setmana del vehicle elèctric”, sorgida amb la finalitat d’apropar la
realitat del vehicle elèctric a estudiants, empreses, administracions públiques i públic
en general, que tindran lloc al mNACTEC del 12 al 17 d’abril. Aquestes Jornades
estan organitzades pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC,
amb una idea original de Sol Roig i la supervisió tècnica de BioQuat. També compta
amb la col·laboració del Grups de Gestors Energètics de Catalunya i de l’Institut
Català d’Energia, i amb el suport de l’empresa Circontrol i d’altres companyies líders
del sector energètic i de l’automòbil. L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde
de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, tindrà lloc al mNACTEC (rbla, d’Ègara, 270).
Durant les Jornades, s’oferiran ponències i sessions informatives, així com la prova
de conducció de cotxes elèctrics Nissan i una exposició històrica de vehicles i
components relacionats amb aquest transport.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte d’Intercanvi Erasmus +, entre
l’Escola El Cim, de Terrassa, KSG De Breul d’Utrecht (Holanda), i l’Istituto
d’Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi, d’Umbria (Itàlia). L’intercanvi comptarà amb
un debat, a càrrec dels alumnes dels tres centres, sobre el tema: “La matèria
d’informació tecnològica, hauria de ser obligatòria a l’escola?”. L’acte, al que també
assistirà la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, tindrà lloc al Saló de Sessions
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, i la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís,
assistiran a la paella d’inauguració del nou local de l’ESCAC, Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya, que s’habilitarà com a menjador per al personal
d’administració i serveis. L’acte tindrà lloc a la plaça de la Farinera.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de lliurament dels premis del Concurs de Fotografia de la Fira
Modernista 2015. A l’acte s’entregaran els guardons a les fotografies que van
resultar premiades i un premi especial a la millor col·lecció fotogràfica. A la 9a edició
d’aquests guardons van presentar-se un total de 59 obres agrupades en 19
col·leccions. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
Coincidint amb el lliurament de premis, les obres guanyadores quedaran exposades
a la sala d’actes de la Masia Freixa.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte de presentació de les novetats
editorials terrassenques, organitzada per Òmnium Cultural a Terrassa, amb la
col·laboració de la BCT Xarxa. Un total de 38 llibres han estat publicats pels autors i
autores locals des de Sant Jordi de l’any passat. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Pacte Local per a l’Ocupació. “Curs d’Apoderament
per a persones en situació de canvi professional”. Formació per conèixer les
potencialitats de les persones i que aquestes puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. Inici del camí de
l’orientació professional. Xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que les persones
interessades puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o
interessos. Tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Aspectes a tenir en compte a
l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa dirigida a emprenedors i
emprenedores on 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 (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. 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 de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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