Agenda

Dimecres, 13 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus municipals, oferirà
una recepció i donarà la benvinguda als membres de l’Associació d’Antics Diputats
al Parlament de Catalunya coincidint amb la seva visita a la ciutat. L’acte tindrà lloc
al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) i
comptarà amb la signatura del Llibre d’Honor a càrrec de la presidenta de
l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya, Núria de Gispert.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà l’acte de lliurament de premis de la
18a edició del Concurs d’Aprenents i Estudiants de Fusteria del Gremi de la Fusta.
Aquests premis, organitzats pel Gremi de la Fusta, volen potenciar la figura de
l’aprenent i facilitar la incorporació de nous professionals al sector de la fusteria per
tal d’assegurar la renovació generacional. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, al Vapor Universitari (c/ de Colom,
114).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor de Transparència, Javier García, assistirà a l’entrega de Guardons
Inforparticipa 2018, que atorga la Universitat de Barcelona. L'Ajuntament de
Terrassa ha estat distingit amb el Segell InfoParticipa 2018 a la qualitat i la
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transparència de la comunicació pública local, atorgat pel Consell Certificador del
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El Consell Certificador del Segell
Infoparticipa atorga aquesta certificació als webs municipals que obtenen la millor
puntuació en un rànquing que mesura diferents indicadors relacionats amb la
transparència i informació pública. L'Ajuntament ha obtingut la certificació a totes les
edicions anteriors i en aquesta ocasió, el consistori ha estat valorat amb la
puntuació màxima de 100 sobre 100, en una avaluació de 52 indicadors que abasten
les àrees més rellevants de la informació que els ens locals han d'oferir a la
ciutadania, segons la Llei de transparència. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes del
Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (Edifici A, Campus UAB, pl.
Académica, s/n, Cerdanyola del Vallès).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a la representació de l’obra de
teatre “No es país para negras”, monòleg sobre què implica ser dona i afroascendent
a Espanya, a càrrec de Sílvia Albert Sopale, actriu i creadora. L’acte està organitzat
pel Servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa amb motiu del Dia
Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial i dins de la programació del
Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2019. En finalitzar l’obra hi haurà un
col·loqui amb l’actriu i creadora. L’acte tindrà lloc a la Sala Crespi (c/ Major de Sant
Pere, 63).
ALTRES ACTIVITATS

A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Formació: "Emprenedores,
canviem el món! Creació i creixement d’iniciatives econòmiques amb valor social",
amb l’objectiu d’oferir eines i coneixements teòrico-pràctics per a dones
emprenedores que vulguin impulsar o desenvolupar un projecte amb valor afegit i
compromís social. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5, passadís B, 2n).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 10 h:
Xerrades per a mares i pares: Xerrada: “Procés de preinscripció i matrícula curs
2019-2020”. A càrrec del servei d’Educació de l’Ajuntament. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Connecta’t al feminisme: Formació per a dones emprenedores: “Emprenedores,
canviem el món! Creació i creixement d’iniciatives econòmiques amb valor social”. A
càrrec de la Cooperativa Labcoop. Acte emmarcat en el Dia Internacional de les
Dones. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, 1r, 2a).
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Comerç i el Servei d’Innovació: Sessió: "Fes la venda tu o la
teva competència, però no Amazon", a càrrec del doctor enginyer industrial Xavier
Pujol, especialitzat en optimització d’empreses i responsable de projectes com el
"Transform Factory en Volkswagen", entre d’altres. Explicarà les claus per tal que el
petit comerç aprofiti al màxim les oportunitats que brinden les tecnologies i avenços
de l’actual quarta revolució industrial. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n).
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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 17 h:
Connecta’t al feminisme: Conferència: “Un dret és allò que ningú t’ha de prendre”. A
càrrec de Isabel Marquès Amat. Acte emmarcat en el Dia Internacional de les
Dones. Tindrà lloc al centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico – Primavera””. A càrrec d’Aida Arredondo,
Pilar Duque i Isa Solsona. Per a famílies amb infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: “De planetes i estrelles”, a càrrec de Susagna Navó, narradora.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “La malaltia i la mort”. A càrrec de Miquel Mora i Previ,
professor de Ciències Socials i president de la Fundació Acompanya – Ca n’Eva.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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