Agenda

Dimecres, 20 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al partit corresponent al Campionat
Nacional de Lliga de Futbol de Tercera Divisió que enfrontarà els equips CP San
Cristóbal i Terrassa FC. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Ca
n’Anglada (av. del Vallès, 522).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Eva Candela, assistirà a la jornada “Planificar les polítiques
d’habitatge”, dins del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) que
tindrà lloc a l’Auditori MACBA (pl. de Joan Coromines, s/n, Barcelona) del 19 al 21
de març.
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la 30a edició del Saló
de l’Ensenyament que se celebra del 20 al 24 de març a la Fira de Barcelona.
L'estand municipal, únic que presenta la seva oferta universitària a nivell de ciutat,
ubicat al Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, Palau 1, a l'estand núm. F612,
oferirà informació sobre els estudis que es poden cursar al campus universitari de
Terrassa. Durant els dies d'obertura del Saló, a l'estand de Terrassa es farà difusió
de l'oferta formativa i de serveis de la ciutat amb la distribució d'un quadríptic que
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recull tota l'oferta formativa i de serveis de la ciutat, a més d'un plànol del campus
universitari on queden ubicades totes les escoles i els serveis d'interès per la
comunitat universitària. Els alumnes en pràctiques de Turisme de l'Institut Cavall
Bernat seran els encarregats de facilitar la informació als visitants a l'estand de
Terrassa. A més, els estudiants dels projectes Inspire3 de la UPC també traslladaran
informació més específica al voltant dels seus projectes. D'altra banda, i per tercer
any consecutiu, els estudiants interessats en dur a terme la seva formació en algun
dels centres universitaris de Terrassa podran omplir una butlleta i participaran en el
sorteig d'una primera matriculació en un dels graus del Campus Terrassa (fins a un
import de 2.500 euros). Aquest és el 19è any que l'Ajuntament participa al certamen,
amb l'objectiu de promocionar la dimensió universitària de la ciutat, tant per la seva
variada oferta formativa com per l'existència d'un ampli ventall de serveis i recursos
adreçats als estudiants, en el marc d'un saló que cada any visiten més de 90.000
persones.
ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Connecta’t al feminisme: Sortida: “Ruta Walter Benjamin”, des de Ribesaltes, al
Rosselló francès, on es visitarà el Museu Memorial, fins a Portbou. A càrrec
d’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora. Acte emmarcat en el Dia Internacional
de les Dones. Punt de trobada: plaça Pablo Neruda.
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).
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).
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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 11 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge: “Perles del Quebec”.
Inclou els curts “Fauve”, de Jeremy Comte; “Les négatifs de McLaren”, de MarieJosée St-Pierre; entre d’altres. Pel·lícules seleccionades pel Bureau du Québec à
Barcelona i el Festival Regard, Festival International du Court Métrage au Saguenay.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rambla 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:
Connecta’t al feminisme: Xerrada: “La síndica t’escolta”. A càrrec d’Isabel Marquès
Amat, advocada i síndica de greuges de Terrassa. Acte emmarcat en el Dia
Internacional de les Dones. Tindrà lloc al centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av.
de Barcelona, 180).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil 7-10: “El zoo d’en Pitus””. A càrrec
de Sebastià Sorribes. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
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A les 18 h:
Pla Local d’Habitatge de Terrassa 2019 - 2024: Sessió oberta a la ciutadania sobre
el procés de participació per a la redacció del Pla Local d’Habitatge. El seu equip
redactor exposarà als assistents com s’han inclòs les aportacions presentades en les
actuacions, objectius i estratègies del Pla. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: Amb motiu del Dia Mundial de la Narració Oral, a càrrec de Vet
aquí que... Destinat a famílies amb infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc,
simultàniament, a totes les biblioteques de la BCT Xarxa.
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Ansietat, estrès i qualitat de vida”. A càrrec d’Albert
Guerrero, psicòleg clínic i infermer de família i comunitària del CAP Terrassa Nord, i
d’Ignacio Núñez, psicòleg clínic Institució CIMED. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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