Agenda

Dijous, 28 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i d’un representant de la Taula
Local de l’Audiovisual de Terrassa; oferirà una roda de premsa per presentar el
conjunt d’activitats portades a terme des del nomenament, l’octubre de 2017, de
Terrassa com a Ciutat Creativa de la Unesco en l’àmbit de Cinema. L’acte tindrà lloc
al Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV-1274, km 1).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
febrer que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor Jordi Rueda participarà en l’acte de lliurament de premis de la 1a edició de
la mostra de curtmetratges FILM@LROIG, organitzada per l’alumnat de 1r d’ESO de
l’Institut Montserrat Roig. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Casal Cívic de Sant
Pere (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 337).
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A les 12.30 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, oferirà una roda
de premsa per presentar la campanya "Trenquem barreres", amb la qual
l’Ajuntament de Terrassa vol donar a conèixer a la ciutadania l'existència de diferents
suports i recursos d'accessibilitat, que faciliten la participació de les persones amb
discapacitat i les persones grans. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa (Raval de
Montserrat, 14-16). La campanya "Trenquem barreres" la impulsa el Servei de
Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb les
entitats de la Comissió d'Accessibilitat de la ciutat.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Facebook i twitter per a la recerca de feina”. Sessió
informativa sobre les eines i recursos necessaris per augmentar l'autonomia i
l'eficiència en la recerca de feina, sobre com configurar una recerca personalitzada
segons l'objectiu laboral i els interessos professionals. Finalment, es realitzarà un
projecte de màrqueting personal en la recerca de feina per Internet i com utilitzar els
actuals canals de captació de personal: Facebook i Twitter. Tindrà lloc a l’edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 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/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Curs d’informàtica bàsica”. A càrrec de
Pablo Ceballos. Destinat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Celebrem Carnestoltes amb el Martí i la Martina”. Adreçat a
famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió d’Escape room: “Juguem a escapar-nos!”.
Destinat a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “Taller de robots lego”. A càrrec de Codelearn. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Sèrieaddictes: “Especial Febrer Negre”, amb motiu de la celebració de la cinquena
edició del festival de novel·la negra “Febrer Negre”, que té lloc durant aquest mes.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats del Servei LGTBIQ: Presentació del llibre "A la conquista del cuerpo
equivocado", de Miquel Missé, un assaig que trenca amb la idea que la
transsexualitat comporta la necessitat de transformar el cos per superar un malestar,
plantejant la possibilitat que l'origen d'aquest malestar no estigui en el cos. La
presentació, a càrrec del mateix autor, tindrà lloc a la Llibreria Synusia (c/ de
Montserrat 136), que coorganitza l'acte amb l'Ajuntament de Terrassa.
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