Agenda

Dimecres, 6 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte que donarà inici al Congrés
Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH19, junt amb la presidenta de l’Institut
Català de les Dones, Núria Balada; el director de l’ESEIAAT – UPC, Xavier Roca; la
directora de l’EUIT – UAB, Montserrat Comellas; i el coordinador de la Càtedra
Unesco de Sostenibilitat – UPC, Jordi Morató. També hi assistiran a l’obertura del
congrés la regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, el regidor d’Universitat i
Innovació, Adrián Sánchez, i altres membres de la Corporació. El congrés, impulsat
per l’Ajuntament, a través dels serveis de Polítiques de Gènere i d’Universitats i
Innovació, la Càtedra UNESCO de la Sostenibilitat_UPC, l’EUIT-UAB i l’ESEIAATUPC, s’emmarca en els actes del Campanya del 8 de març, Dia Internacional de les
Dones. És una de les accions desenvolupades per fomentar l’accés i la participació
de les dones i les nenes a la ciència i la tecnologia. El congrés tindrà lloc els dies 6 i
7 de març, al Vapor Universitari (c/ Colom, 114), i tindrà quatre àmbits temàtics:
Ciència, tecnologia, salut i comunicació.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el plenari del Consell de la Formació
Professional de Terrassa que es reunirà a la Sala Magna de la patronal Cecot (c/ de
Sant Pau, 6) amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe Anual del Consell de la Formació Professional de Terrassa
de l’any 2018.
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3. Proposta de Pla de Treball del Consell de la Formació Professional
de Terrassa per a l’any 2019.
4. Salutació del President del Consell Català de la Formació
Professional, Fabián Mohedano i presentació “Situació del
desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació
professionals”
5. Presentació de les conclusions de l’estudi “Adequació de l’oferta
formativa en FP a les necessitats del sistema productiu a Terrassa”
a càrrec de la Fundació BCN Formació Professional .
6. Torn obert de paraules.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte d’obertura previ al
concert inaugural del 38è Festival de Jazz de Terrassa a càrrec de Marina
Tuset Trio. En l’acte d’obertura també hi participarà la presidenta d’Amics de les
Arts i Joventuts Musicals, Maria Miralda; i el director de l’Àrea de Música de
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel Curant. L’acte, que
comptarà amb l’assistència del tinent de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, Amadeu Aguado, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 24).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17.30 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà a l’enterrament de la sardina de
l’Associació Gent Gran Terrassa Can Boada del Pi. L’acte tindrà lloc al Casal de la
Gent Gran de Can Boada (c/ del Príncep de Viana, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
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 ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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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
d’Associacions i Clubs Unesco (FCACU). Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: Grup de conversa en francès, de nivell alt. A
càrrec de Joan Casas. 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 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).
A les 18 h:
L’aventura de llegir: Cinefòrum infantil: “Chomón, màgia, pòcimes i fades”. A càrrec
de la Federació Catalana de Cineclubs. El director de cinema Segundo de Chomón
va ser, junt amb el germans Lumière, George Méliès i Charles Pathé, un dels pioners
del cinema. Es descobriran alguns dels trucs més curiosos d’aquest art. Per a infants
de més de 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge: “Bandarra!”. Amb
pel·lícules procedents d'alguns dels festivals membres de Catalunya Film Festivals.
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Recomanat per a majors de 16 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Adolescents. Movem fitxa!”. A càrrec de Roser Sellés,
coach, formadora i conferenciant. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “El sintrom: el meu amic. Qui és la meva cita de les 7?”. A
càrrec de Montserrat Chicote Pablo i Elisabeth Alguacil, infermeres de família i
comunitària del CAP Terrassa Nord. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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