Agenda

Dimecres, 20 de febrer
AGENDA
A les 9.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a les
persones assistents al VIII Congrés Nacional Legionel·la i Qualitat Ambiental,
organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) que, a
través del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, ubicat al Campus
Universitari de Terrassa, està incorporat a la Xarxa de Centres de Suport a la
Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa IT) des del gener de
2003. El Congrés tindrà lloc els dies 20 i 21 de febrer al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
presentarà demà el cartell de la XVII edició de la Fira Modernista, que tindrà lloc els
dies 10, 11 i 12 de maig, dedicada enguany al cinema. A l’acte, que tindrà lloc a la
Sala Muncunill (pl. Didó, 3), intervindrà també una persona representant de la
Comissió de la Fira Modernista de Terrassa.
A les 18 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil i del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà demà
dimecres a l’acte d’inauguració de La Caseta, el nou espai jove del Districte 7 (av.
d’Amèrica, 19). El nou espai jove s’ha creat en un edifici de gestió municipal ubicat al
recinte de l’escola Josep Ventalló i Vintró, a la cantonada de l’avinguda d’Amèrica i
el carrer de França. A partir de demà mateix, l’equipament acollirà l’activitat regular
del Districte Jove, el programa d’intervenció socioeducativa que el servei municipal
de Joventut desenvolupa a tot el territori de manera descentralitzada.
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A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, presidirà la primera
reunió ordinària constituent de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), l’òrgan
que articularà la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les
decisions estratègiques que afectin al servei d’abastament d’aigua municipal.
L’Observatori estarà format per una representació àmplia de la ciutadania, de les
entitats, dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del govern de la ciutat i
dels sectors consumidors d’aigua. Entre les funcions de l’OAT, destaquen la
presentació de propostes per al funcionament de l’empresa municipal Taigua,
l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control
públic en la rendició de comptes. L’Observatori serà de caràcter consultiu, assessor,
deliberatiu i propositiu, i tindrà capacitat d’assolir acords que hauran de ser
considerats pel govern municipal.L’OAT tindrà un funcionament autònom, amb el seu
propi pla de treball, i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves
funcions i assolir els seus objectius, en compliment dels criteris de qualitat
democràtica que té establerts l’Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l'espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Es treballa per conèixer la
importància de la nostra marca i els passos necessaris per poder crear-la, identificar
les estratègies necessàries per projectar-la i fer-nos visibles i posicionar-nos a la
xarxa. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereixen. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de jardineria i horticultura, dins el projecte Jardí de
contes, liderat pel Servei de Cultura i pel servei de Promoció de la Gent Gran de
l’Ajuntament. A càrrec d’Àngels Fernández. Aquest projecte ha guanyat el premi
“Fem cultura amb els colors de la Unesco” 2018, convocat per la Federació Catalana
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d’Associacions i Clubs Unesco (FCACU). Tindrà lloc 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).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Formació “Exprimeix el
vídeo màrqueting al teu negoci: Youtube i més”. Acció formativa de 16 hores de
durada que té com a objectius aprendre a enregistrar i editar vídeos a Youtube, a
configurar adequadament el canal Youtube i a pujar vídeos i millorar el seu
posicionament. Tindrà lloc a l’Aula d’Informàtica 2 de l’edifici Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ de Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Aprèn a programar amb Scratch”. A càrrec
de Pablo Ceballos. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada “Alimentació saludable”, a càrrec de Leonor Fructuoso,
infermera de família i comunitària del CAP Terrassa Nord. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. e Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de l’univers”, a càrrec de Rosa Fité. Per a infants a partir
de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil 7-10: “El misteri dels llobarros”
d’Anna Cabeza. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Pors i fòbies”, a càrrec de Roser Adell. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central e Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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