Agenda

Dimecres, 6 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’inici del 15è Congrés Nacional de la
UGT de Catalunya i donarà la benvinguda a les persones assistents. El 15è Congrés
Nacional de la UGT de Catalunya, se celebrarà a Terrassa dels dies 6 al 8 d’abril,
coincidint amb la commemoració del 40è aniversari de la primera assemblea general
que el sindicat va realitzar després de la dictadura franquista, que va tenir lloc el 20
de juny de l’any 1976 a Terrassa. D’aquesta manera, Terrassa es converteix en la
primera ciutat catalana que, sense ser capital de província, acull un Congrés
Nacional d’aquesta central sindical. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde
de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, tindrà lloc a
l’Auditori del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora Seguretat, Maruja
Rambla, presidirà l’acte commemoratiu del Dia de les Esquadres de l’Àrea Bàsica
Policial Terrassa. L’acte, que comptarà amb una ponència de la Síndica de Greuges,
Isabel Marquès, tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Jornada d’Emprenedoria
Juvenil INNY que tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2). INNY és una
organització sense ànim de lucre formada per un grup de joves d’entre 15 i 25 anys
amb l’objectiu d’esdevenir un punt d’intercanvi de projectes juvenils. La seva finalitat
és la de difondre l’esperit emprenedor a nivell personal, acadèmic i professional
entre els joves i la creació d’una comunitat de joves on es fomenti el networking i la
cooperació entre aquests. A l’acte assistiran 460 alumnes i mestres acompanyants
de 10 centres educatius de la ciutat.
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, presentarà conjuntament amb Ramon Rius,
president d’Amics de la Música de Terrassa, director del CEM (Centre d’Estudis
Musicals) i del Festival Didó, la segona edició del Festival Didó de Música i Titelles
de Terrassa, que tindrà lloc en espais lliures i tancats del Vapor Gran, a més dels
carrers del centre de la ciutat, els dies 8, 9 i 10 d’abril. El Festival Didó està
coorganitzat per l’Ajuntament de Terrassa, Amics de la Música de Terrassa i el CEM,
com a responsable de la producció. Al llarg del cap de setmana es programaran a la
ciutat espectacles de titelles, musicals i tallers, unes propostes artístiques i culturals,
des de les més tradicionals a les més innovadores, pensades per a tota la família. El
Festival Didó amplia enguany les seves activitats paral·leles i dedicarà un espai als
mestres artesans titellaires. L’acte tindrà lloc a la seu del CEM (pg. del Vapor Gran,
17).
A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició
d’il·lustracions de clàssics literaris infantils i juvenils “Lletraferits”, de Pol Serra i
Montserrat Rubio, que tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa
(Edifici Vapor Universitari, c/ de Colom, 114). L’exposició es podrà veure del 6 d’abril
al 4 de maig a la sala d’exposicions de l’Escola.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Seminari de tramitació telemàtica per a la creació
d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes aquelles
persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a SL, o
SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa. Curs
d’Apoderament per a persones en situació de canvi professional. Formació per
conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa cursos SAP B1. En el marc del
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa es realitza aquesta edició del curs
“Introducció al programa SAP de gestió empresarial”. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 10.30 h:
Activa el + 60: “Jardí de contes”. Taller de jardineria i horticultura, a càrrec del servei
de Promoció de la Gent Gran. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, i
proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es
realitza amb el suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. El taller "Jardí de
contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans".
A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons. Grups de conversa en francès. Nivell
avançat, a càrrec de Montserrat Garcia. 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. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 15.30 h i les 19.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Activitat física: per un estil de vida saludable”, a càrrec
d’Albert Guerrero, psicòleg clínic, infermer de família i comunitària del CAP Nord.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprofita el teu smartphone”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Programa THAO – Salut infantil: Activitat THAO. Taller de relaxació: “Adéu a
l’estrès”. Activitat adreçada a infants de sis a deu anys. A la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat, a càrrec de Fina
Ginesta. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Explica’m què ha passat! Les pèrdues, el dol i
la mort en els infants”, a càrrec de Pilar Viciana. Propostes per ajudar els adults a
parlar de la mort, les pèrdues i el dol amb els infants. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 22 h:
Celebració dels 100 anys del Cinema Catalunya: Projecció de pel·lícules mítiques. Al
Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV-1274, Km 1).
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