Agenda

Dimarts, 26 de febrer
AGENDA

A les 18.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, presentarà l’inici del cicle
Cinefòrum per la Igualtat que comptarà amb la projecció de la pel·lícula “Fatima”,
dirigida per Philippe Faucon. L’acte també comptarà amb l’assistència del regidor de
Ciutadania, Adrián Sánchez. Es tracta d’una sessió organitzada pel Servei de
Polítiques de Gènere en col·laboració amb el Servei de Ciutadania i que comptarà
amb la participació de Carmen Juares, membre de l’Associació Mujeres Migrantes
Diversas, com a moderadores del debat posterior a la projecció, on es parlarà dels
diferents temes que aborda la pel·lícula, principalment la temàtica dels drets (i
dificultats) de les treballadores de la llar i la cura, fent especial èmfasi a la situació de
les dones d’origen estranger. Enguany, el Cinefòrum per la Igualtat arriba a la seva
15a edició per treballar, transversalment, des de tots els àmbits i serveis, per la
igualtat de totes les persones, tenint en compte la complexitat que hi ha al darrere de
les desigualtats i discriminacions de gènere i els factors que les poden agreujar, com
són l'edat, l'origen, la classe social, l'estat de salut, l'orientació sexual i la jerarquia
laboral, entre d'altres. L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere,1).
ALTRES ACTIVITATS
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
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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).
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 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 fins al 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
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de 4 blocs temàtics: Necessitats, oportunitats i emprenedoria social (20 h),
Tecnologia (40 h), Mercats (12 h) i Casos pràctics (64 h).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió “Creació jove. Què és la Infolab, accés a recursos de
creació artística”. A càrrec d’Oriol Fontdevila. Tindrà lloc a Baumann Oficina Jove
(av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Orienta’t en família”. Emmarcat en el projecte
“La maleta de les famílies”. Un projecte d'orientació educativa adreçat a les famílies
d'alumnes d'educació secundària en el procés d'acompanyament als seus fills en la
tria d'itinerari educatiu i professional que comporta la transició als estudis
postobligatoris. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Atelier: Manipulem!”. A càrrec de l’escola bressol del col·legi
Airina. Adreçat a famílies amb infants d’1 a 3 anys. Taller per manipular tot tipus de
materials i així potenciar la creativitat i la imaginació, al temps que es desenvolupen
aptituds i habilitats psicomotrius. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència “Depressió i cansament en el Parkinson:
persona i família”. A càrrec del doctor Miquel Aguilar i Barberà. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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