Agenda

Dimecres, 13 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, signarà el conveni de donació a l’Arxiu Municipal
de Terrassa del Fons Fotogràfic Joan Biarnés i Jornet, que consta de 17.633 clixés
negatius, juntament amb les filles del fotògraf, Joana i Montserrat Biarnés. Joan
Biarnés i Jornet va fotografiar tot tipus d’esdeveniments esportius a la ciutat,
majoritàriament durant els anys 50 i 60 del segle XX. Biarnés, fotoperiodista esportiu,
havia treballat per al Diari de Terrassa, Mundo Deportivo i altres diaris esportius de
l’època. L’acte, al que assistiran el tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern
Obert, Alfredo Vega, i el regidor de Cultura, Jordi Flores, tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la presentació del documental “Una entre tots”, dirigit per Jordi Rovira i
dedicat a la fotoperiodista terrassenca Joana Biarnés. Aquesta projecció s’emmarca
dins d’”El Documental del Mes”, una iniciativa del Festival DocsBarcelona que
estrena cada mes un documental en una xarxa de 70 sales a tot l’estat espanyol.
L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, assistirà a la 4a edició del Mercat de
Tecnologia del Vallès a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa (ESEIAAT). En aquest Mercat de Tecnologia, que s’inscriu
dins de la xarxa de Mercats de Tecnologia que se celebra anualment en diversos
indrets de Catalunya, l’alumnat de secundària hi presenta projectes ideats i realitzats
per ells mateixos i, amb l’ajut del professorat, els mostra i els explica al públic
visitant. Durant aquesta jornada, també es faran diversos tallers, conferències i altres
activitats de caràcter tecnològic. L’acte tindrà lloc a la seu de l’ESEIAAT (c/ de
Colom, 1).
A les 17 h:
La regidora de Normalització Lingüística i presidenta del Centre de Normalització
Lingüística de Terrassa i Rubí, Rosa Maria Ribera, farà la presentació del concurs
“Segueix la pista de Ramon Llull” a estudiants dels cursos de català, parelles del
Voluntariat per la Llengua i al públic en general. Aquest concurs coincideix amb la
celebració de l’Any Llull, que commemora els 700 anys de la seva mort. L’objectiu
del concurs és el de difondre la figura de Ramon Llull. L’acte tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114).
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).
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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).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Tallers per conèixer i
emprendre en economia social. Sessió 1: “Què és l’economia social? Marc legal”, a
càrrec del Servei d’Emprenedoria i Economia Social i la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici del Vapor Gran (c/
Telers, 5).
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).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec de l’Alba Castillo, Carme
Martínez, Eva Fernández, Eva Marbà, Marcela Rubio i Isabel Solsona. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
L’hora del Conte: “Contes de Sant Jordi”, a càrrec de Mireia Abellán. Activitat
adreçada a infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Activitats del Servei Jove: Trobades del Hack Club. Per a persones interessades en
l’art digital, la robòtica o la tecnologia, que volen muntar el seu prototip i compartir-lo.
Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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