Agenda

Dimarts, 11 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Plenari del Consell Escolar
Municipal (CEM) que tindrà lloc demà a l’ INS Les Aimerigues (c/ Atenes 59), amb el
següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (15/10/2018)
Presentació de l’Informe General del curs 2017-2018.
Proposta del Manifest a proposta de la Junta de directors de Primària pública.
Menjadors escolars.
Preinscripció i matrícula curs 2019-2020: Novetats normatives i mesures per
l’equitat.
6. Informe de la Presidència.
7. Precs i Preguntes

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Presidencia de l’Ajuntament de Terrassa, Javier García, assistirà a la
XVII Trobada Escolar de Nadales de Terrassa, que se celebrarà a l’Auditori Alfons
Vallhonrat del Centre Cultural de Terrassa (Rambla d'Ègara, 340). Enguany hi
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participen les escoles Airina, Bisbat d’Egara, Fàtima, Gresol, La Nova Electra, Les
Arenes, Liceu Egara, Lumen, Maria Auxiliadora i Vedruna.
A les 13 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, assistirà
a la roda de premsa de presentació del primer concert nadalenc “El Rock amb els
nens Sanfilippo”, del proper 16 de desembre a les 17 h a la Sala Faktoria d’Arts. A la
roda de premsa hi assistirà la cofundadora i secretària de l’associació Sanfilippo
Barcelona, Belen Zafra, i Andrés Beltran, de la formació Comando, un dels grups
participants en el concert tribut a ACDC, Iron Maiden i The Ramones del proper
diumenge. La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14).
A les 17 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà a la “Sessió de contes per als mes
menuts”, en el marc del Pla de Dinamització del Consell Municipal del Districte 7. La
sessió tindrà lloc al Casal Cívic de Can Parellada (c/d’Amèrica, 33).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
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
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).
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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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. 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 partir de les 16.30 h:
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Terrassa, ciutat de drets: Amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans tindran lloc diferents actes: “Drets humans, per molts anys!”, a
les 16.30 h, al carrer del Germà Joaquim, 66 (davant de la biblioteca); i l’espectacle
familiar “Drets humans... al carrer!”, a les 18 h, a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Ànima animal”, a càrrec de Petta Companyia. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Em cantes un conte?”, a càrrec de Laia Camps, narradora.
Destinat a infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
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