Agenda

Dimarts, 19 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela; de portaveus dels Grups Municipals i
de membres de la Corporació Local; assistirà a l’acte institucional de commemoració
del Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol. L’acte tindrà lloc a l’atri de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) i inclourà la intervenció de la regidora
d’LGTBI, Gracia García, i la lectura d’un manifest a càrrec de les jugadores del
Terrassa FC Sara Larumbe i Niky Ramírez. L’Ajuntament de Terrassa, amb la
col·laboració de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca (ACFTC) i el
Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT), ha engegat una
campanya per encoratjar a jugadors i jugadores, famílies, equips tècnics, esplais i
ciutadania contra la discriminació homòfoba a l'esport i, en particular, al futbol,
coincidint amb aquesta efemèride. El Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol
es commemora el 19 de febrer coincidint amb la data de naixement de Justin
Fashanu, el primer futbolista professional que va declarar públicament la seva
homosexualitat. Fashanu, qui va jugar amb diferents clubs de la Premier League i
amb la selecció anglesa, va declarar públicament la seva homosexualitat el 1990. A
partir d’aquell moment, va patir tota mena de pressions i mostres de rebuig i
menyspreu, i la seva carrera esportiva va anar en davallada fins que, el 1998, es va
suïcidar.
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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 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).
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 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).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell alt. 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 15.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Exprimeix el vídeo
màrqueting al teu negoci: Youtube i més”. Acció formativa de 16 hores de durada per
aprendre a gravar i editar vídeos per a Youtube, configurar adequadament el canal
de Youtube i pujar vídes i millorar el posicionament dels vídeos pujats a Youtube.
Tindrà lloc a l’aula d’informàtica 2 de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació: “Digital Health”: formació per dissenyar apps de
l’àmbit de la salut. Formació de 150 h entre sessions presencials (96 h) i online (54
h) destinada a aquelles persones que volen emprendre en el sector de M-Health o
que volen ampliar els seus coneixements de disseny d’aplicacions per a dispositius
mòbils. La formació s'impartirà entre els dies 18 de febrer i el 10 d'abril de 2019 en
modalitat semipresencial, alternant sessions presencials els dilluns, dimarts i dijous
de 16 a 20 hores a la sala d'actes Qu4drant.0 (a l’Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers,
5, passadís B, 2a planta). Les hores de treball a distància es faran amb accés a
materials online mitjançant la plataforma del curs. Durant la formació, impartida amb
col·laboració amb l’Euncet Business School, les persones participants aniran assolint
coneixements al voltant de 4 blocs temàtics: Necessitats, oportunitats i emprenedoria
social (20 h), Tecnologia (40 h), Mercats (12 h) i Casos pràctics (64 h).
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).
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A les 17.30 h:
Baumann Oficina Jove: “Salut: Saps el què consumeixes? Parlem de drogues”. A
càrrec del Servei de Salut Comunitària i l’Associació Alba. Xerrada per conèixer
quins són els riscos associats al consum d’alcohol, cànnabis i altres drogues. Dins
del Pla Local de Drogues de Terrassa. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència i documental sobre muntanyisme i
solidaritat: 3 x 8.000 Solidary Project, New Guinnes Record. A càrrec de l’alpinista
Sergi Mingote. Es projectarà el documental 72 dies al límit audiovisual on es valora
l'esport, la muntanya i la natura com a mitjà d'inclusió social. S'hi explica l'ascens a la
segona muntanya més alta del món, el K2 i al Broad Peak. Posteriorment hi haurà
una xerrada per part de l'alpinista Sergi Mingote, i una posterior ronda de preguntes.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: Xerrada: “Adolescents. Movem fitxa!”. A càrrec de
Roser Sellés. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació dels llibres: Máscaras” i “Hijos de una
violencia sutil”. A càrrec de l’autor, César Cañete. Dins del cicle Terrassa Llegeix.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Xerrades per a mares i pares: Taula rodona: L’esport i les dones del col·lectiu LBT”.
Per commemorar el Dia Internacional contra l’Homofòbia al Futbol. Acte organitzat
per l’entitat LGTB Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. A la
taula rodona intervindran cinc jugadores de clubs terrassencs: Evelin Adame, del
Sant Pere Nord Club Futbol; Saray Vidaña, de l'escola de futbol Manu Lanzarote; i
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Alicia Cuenca, Sara Larumbe i Niky Ramírez, del Terrassa Futbol Club. Tindrà lloc a
la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
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