Agenda

Dimecres, 20 d’abril

AGENDA
A les 9.30 h:
El regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, participarà, per delegació de l’alcalde, a
l’obertura de la Jornada de l’aigua i la cooperació sostenible, organitzada per la
Càtedra UNESCO de la UPC, que tindrà lloc a la sala de conferències de l’ESEIAAT
(TR5, c/ de Colom, 11). Aquesta jornada, a la que també assistirà la regidora de
Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, serveix de tancament del
projecte “Arzan Tiiga”, de potabilització d’aigües a Burkina Fasso, que ha comptat
amb una subvenció de 18.332 euros per part de l’Ajuntament de Terrassa en la
convocatòria de 2015.
A les 9.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, visitarà l’Institut Torre del
Palau (camí de Can Boada del Pi, s/n), per conèixer el Treball sobre el nom dels
carrers de Terrassa dedicats a dones elaborat per l’alumnat de 3r d’ESO de Cultura i
Valors Ètics que ha treballat el nomenclàtor dels carrers de la ciutat.
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà, per delegació de l’alcalde, el
plenari del Consell de la Formació Professional que comptarà amb la presentació, a
càrrec de la regidora, del Pla de Treball del Consell de la Formació Professional de
Terrassa per a l’any 2016. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95). El Consell de la Formació Professional, creat l’any 2002, és
un òrgan consultiu i de participació social constituït com a plataforma estable de
treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics per fomentar i millorar la
qualitat de la formació professional.

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

A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte d’inaguració de la 3a edició de Kautic.40, la incubadora de
projectes tecnològics del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40,
adreçada al sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). El
programa, que van arrencar fa tres anys dos dels partners d’Orbital 40, l’Ajuntament
de Terrassa i el Centre Tecnològic Leitat, amb la col·laboració de l’Escola de
Negocis Euncet Business School, ofereix suport a deu projectes dins l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i/o empreses de nova creació
mitjançant mecanismes d’incubació durant nou mesos. L’acte tindrà lloc a l’Euncet
Business School (ctra. BV-1221, de Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 16.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
assistirà al concert tradicional de Sant Jordi ofert per la coral Noves Veus del Centre
de Rehabilitació de Laringectomitzats d’Oncolliga. L’acte tindrà lloc a la seu de
l’entitat (c/ de Salmerón, 100).
A les 16.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a l’acte de lliurament dels segells InfoParticipa 2015 a la
qualitat i la transparència de la comunicació pública local, en el marc d’una jornada
sobre la transversalitat de la transparència organitzada conjuntament pel Laboratori
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’Oficina Antifrau de Catalunya. L’Ajuntament de Terrassa
ha estat distingit amb aquest segell atorgat als webs municipals que publiquen una
informació que facilita que la ciutadania tingui coneixement sobre els representants
polítics del municipi, com es gestionen els recursos col·lectius i quines formes de
participació té al seu abast. En aquesta ocasió, el consistori ha obtingut una
puntuació de 96,15 sobre 100, en una avaluació de 52 indicadors que abasten les
àrees més rellevants de la informació que els ens locals han d’oferir a la ciutadania,
segons la llei de Transparència. L’acte tindrà lloc a la Sala Moragues d’El Born
Centre Cultural (pl. Comercial, 12, Barcelona).
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A les 17.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà l’acte de lliurament dels premis
del 16è Concurs – Exposició de Punts de Llibre organitzat pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament. Aquest concurs s’adreça als alumnes d’infantil, primària, secundària i
educació especial de Terrassa i el seu sistema urbà. A l’edició d’enguany han
participat 31 centres i més de 8.000 alumnes. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en el lliurament de premis del
concurs “El somriure del gat”, organitzat pel Grup de Didàctica de la Llengua
Catalana i Literatura amb el suport del Grup Literari d’Amics de les Arts, l’Associació
de Mestres Alexandre Galí i els Ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i
Terrassa. Aquest premi és anual i té com a objectiu promoure i fomentar la creativitat
literària en l’alumnat de 2n cicle d’ESO i de batxillerat i contribuir a difondre el llegat
cultural d’Agustí Bartra entre el jovent. El concurs acull dues modalitats: narrativa i
poesia. Enguany s’hi han presentat 124 treballs de 8 centres educatius. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Visita el MNATEC. Sortida formativa de l’alumnat
del curs de Formació integrada neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals de
Treball als Barris amb l’objectiu de veure l’evolució tecnològica. Tindrà lloc al Museu
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (rbla. d’Ègara, 270).
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 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
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 2: “Perfil per a l’emprenedoria Col·lectiva”. 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 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).
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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). Pretén fomentar la lectura, tot treballant
la comprensió dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen
una malaltia mental. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cataloga i organitza la teva biblioteca particular amb
LibraryThing. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar de Sant Jordi: “Per Sant Jordi una rosa”.
Adreçat a famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Osteoporosi: Ens cuidem els ossos”, a càrrec de Genís
Roca, metge de família comunitària del CAP Sant Llàtzer. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.15 h:
L’hora del Conte: “Dragostí, un drac de pel·lícula”, a càrrec de Mireia Abellan.
Activitat adreçada a infants a partir de sis anys. A la Parròquia de Sant Cristòfor (pl.
de Ca n’Anglada, 31).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Club de lectura: “Beatriz y los cuerpos
celestes”, de Lucia Etxebarría. A càrrec de Raúl Portero, escriptor terrassenc
guanyador del 4t premi Terenci Moix de narrativa Gai i Lèsbica de la Fundació
Arena. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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