-Agenda

Dijous, 14 de març

AGENDA
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a tres estudiants
becats i una religiosa responsable del projecte de l’entitat Oberts al Món, que
desenvolupa projectes a Guatemala de construcció de centres escolars a comunitats
rurals apartades sense infraestructura. L’entitat també disposa d’un programa de
beques per a estudis de secundària i superiors. Durant la seva estada a Terrassa
faran xerrades de sensibilització a diferents centres de secundària i diversos actes
públics, a més de trobades de treball amb els socis de l’entitat i reunions amb les
institucions. La recepció, a la que també assistiran representants de l’entitat a
Terrassa, tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en el lliurament de premis del
Concurs Informàtic de Catalunya de Programació Informàtica ProgramaMe que
tindrà lloc al saló d’actes de l’Institut Copèrnic (c/ del Torrent del Batlle, 10). A l’acte
també hi participarà el director general de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, Joan-Lluís
Espinós; el director de l’Institut Nicolau Copèrnic, Javier Laganga; i representants de
les empreses patrocinadores del concurs. ProgramaMe és un concurs de
programació informàtica a nivell espanyol per a alumnes matriculats a cicles
formatius de formació professional. Es celebren uns concursos regionals, dels que
l’Institut Nicolau Copèrnic n’és seu enguany, on els millors classificats van al concurs
nacional que tindrà lloc al mes de maig/juny.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Connecta’t al feminisme: Jornada Violència Masclista, IX Edició, sota el títol
Violència Sexual “Jo També”. Organitzada per la Comissió contra la violència de
gènere de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa. Acte emmarcat en el Dia
Internacional de les Dones. Tindrà lloc a l’Edifici Docent de l’Hospital Universitari
Mútua Terrassa (c/ de Sant Antoni, 39).
A les 10 h:
Xerrades per a mares i pares: “Procés de preinscripció i matrícula curs 2019-2020”.
A càrrec del Servei d’Educació de l’Ajuntament. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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:
Activa +60: Exposició de fotografia: “El cos subjecte”. Tindrà lloc a la Casa Soler i
Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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:
Activa +60: El llibre de la vida: “Taller de records de tota una vida”. Proposta
d’estimulació cognitiva que ajuda a la gent gran a recordar, de manera natural,
experiències passades amb la finalitat d’ajudar a potenciar la capacitat
d’autoreconeixement alhora que contribueix a mantenir la identitat i a rememorar el
que va passar en el decurs de la seva vida. Tindrà lloc al Club de la Gent Gran del
Districte 4 (c/ de Blasco de Garay, 51).
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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 18 h:
L’hora del conte: “Contes desexplicats”, a càrrec del grup de contacontes Vivim del
Cuentu. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17 h:
Xerrades per a mares i pares: “Procés de preinscripció i matrícula curs 2019-2020”.
A càrrec de l’Oficina Municipal d’Escolarització. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “De què parlem quan parlem de llenguatge no
sexista”. A càrrec d’Amàlia Fernández i Maria Toresano. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de literatura infantil i juvenil per a adults. A càrrec de
Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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