Agenda

Divendres, 22 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presentarà demà en roda de premsa la VI
Cursa per la Justícia Social de Terrassa, juntament amb el secretari general de
CCOO al Vallès Occidental - Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i el gerent de
Prodis, Dani Jorquera. A l’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), hi assistirà també el regidor de Capacitats
diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez; el president del Consell Esportiu del Vallès
Occidental, Dani Nart; representants de les entitats que hi col·laboren i de les
empreses patrocinadores; i esportistes compromesos amb la cursa. La VI Cursa per
la Justícia Social de Terrassa tindrà lloc el proper 7 d’abril, organitzada per CCOO
del Vallès Occidental - Catalunya Central i Prodis, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Terrassa i diverses entitats.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del 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 Dimecres, 20 de març
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twitter.com/ajterrassa 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.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la jornada inaugural
del Saló Internacional de Turisme de Barcelona B-Travel, que tindrà lloc aquest
divendres 22 de març al Recinte Firal de Montjuïc, Palau 8 (av. de la Reina Maria
Cristina, s/n, Barcelona). Durant els tres dies que durarà el certamen, del 22 al 24 de
març, Terrassa donarà a conèixer l’oferta turística de la ciutat i promocionarà
especialment la Fira Modernista, que enguany se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de
maig. L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Turisme, participa al BTravel, el Saló del Turisme de Barcelona. Com en edicions anteriors, Terrassa hi
participa a través de la Diputació de Barcelona i la marca “Barcelona es molt més” i
comptarà amb un espai propi dins de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la conferència “Hienas, mamuts,
toros y homínidos”, a càrrec del paleontòleg i professor d’investigació de l’ICREA
Bienvenido Martínez. L’acte, organitzat per l’Associació Cultural de Castilla – La
Mancha de Terrassa, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a la Jornada Habitat i
Joventut: Alternatives de les Polítiques d’Habitatge. La Jornada, organitzada pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2). Els
objectius de la jornada passen per conèixer els models alternatius d’accés i tinença
de l’habitatge i els valors que els sustenten, i el paper de les administracions locals i
de les unitats responsables de les polítiques de joventut en la seva aplicació.
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte d’inauguració del Saló Internacional de Turisme de Barcelona BTravel, que tindrà lloc al Recinte Firal de Montjuïc, Palau 8 (av. de la Reina Maria
Cristina, s/n, Barcelona). Durant els tres dies que durarà el certamen, del 22 al 24 de
març, Terrassa donarà a conèixer l’oferta turística de la ciutat i promocionarà
especialment la Fira Modernista, que enguany se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de
maig. L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Turisme, participa al BTravel, el Saló del Turisme de Barcelona. Com en edicions anteriors, Terrassa hi
participa a través de la Diputació de Barcelona i la marca “Barcelona es molt més” i
comptarà amb un espai propi dins de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme.
Al llarg de la tarda:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a diverses activitats programades
amb motiu de la Festa Major del barri de Can Palet, organitzades per l’Associació de
Veïns de Can Palet.
A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà al Sopar de Germanor organitzat pel Gremi de la Fusta que tindrà
lloc al Restaurant MUN Cuina Evocativa (rambleta del Pare Alegre, 98).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Cursos d’informàtica per a adults: Sessió “Parella TIC”. El projecte “Parella TIC” neix
de la necessitat d'aprenentatge de les tecnologies de la informació d'una gran part
de la població adulta de Terrassa. Aquest programa crea una vinculació entre dos
col·lectius molt diferents que, d'entrada, no tenen res en comú: els joves i els adults.
Són sessions individuals, on cada alumne disposa d'un professor que li ensenyarà
allò que li demani en relació a la utilització de les TIC. A càrrec de l’Institut
Investigador Blanxart. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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: Concert: “Festa musical de Festa Major”. A càrrec de la
violinista Glòria Laforet, la Coral del Grup de Dones amb Iniciativa, i el Grup Lírics.
Acte emmarcat en el Dia Internacional de les Dones. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Juguem a programar code.org”. Code.org és una
aplicació que serveix per ensenyar els coneixements bàsics del llenguatge de
programació per a videojocs. Destinat a infants de 6 a 10 anys. A càrrec de Marc
Ortíz. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil juvenil: “Cançons per a la Paula”, de
Blue Jeans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Mes de la Poesia: Segon recital de poesia de la BD4: “Una tria, un vers”. A càrrec
dels mateixos participants. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Xerrada: “Paraules, música i emocions” i presentació del llibre
“Ànima d’acer” d’Anna Casamitjana i Costa. Conferència - col·loqui sobre la dona en
el món de l’òpera, a càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 19.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “De Lamote de Grignon a Miserachs”, música
catalana del segle XX. A càrrec de l’Ensemble de Saxòfons de l’Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa i sota la direcció de Narcís Argemí. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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