Agenda

Dimarts, 26 de març

AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà a la roda de premsa de presentació dels Premis Vinari dels Vermuts
2019, organitzat per Vadevi i el diari digital Món Terrassa, que compta amb el
patrocini de l’Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de Sanmy-Geiser, Riedel,
Gràfiques Varias, i l'Associació Catalana de Sommeliers. La roda de premsa tindrà
lloc a la Masia Freixa (Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 16.30 h:
El portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
de març de l’Ajuntament de Terrassa, del proper dijous 28. La roda de premsa tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Industrial i Ocupació, Manuel
Giménez, presidirà una reunió ordinària del Consell Municipal d’Economia Social i
Solidària, que tindrà lloc al Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc
Macià, 189). L’ordre del dia inclou punts relatius al Reglament de l'Observatori de
Compra Pública, el Mapa d'entitats i empreses d'Economia Social i Solidària de
Terrassa i el balanç de funcionament del mateix consell.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Xarxa de contactes”. Sessió per conèixer l'entorn
en la seva dimensió personal i el seu context, per elaborar un pla de treball per un
networking efectiu; i per activar, ampliar i cuidar la xarxa de contactes, eines i
recursos. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg. del
Vapor Gran, 39).
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. 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:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. 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 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: taller “Aprèn a fer stickers de whatsapp”. A càrrec de
Marc Ortiz. Destinat a infants a partir de 10 a 14 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Connecta’t al feminisme (Dia Internacional de les Dones 2019): “Les dones
intrèpides de Terrassa”, narració a càrrec de Crisspeta per a públic de 2 a 8 anys.
Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 18 h:
Xerrada per a mares i pares: “Com posar normes i no morir en l’intent”, a càrrec de
Yirsa Jiménez. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.15 h:
Cerquem salut!: xerrada “Fibromiàlgia. Aprendre a conviure amb ella”, a càrrec de la
Dra. Giovanna Lovaton, metgessa de família del CAP Est - CST. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Connecta’t al feminisme (Dia Internacional de les Dones 2019): “Les dones ocultes
de la història de Terrassa i el món”, joc tipus Escape Room per a públic entre 8 i 14
anys, a càrrec d’Edicions La Finestra. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí
Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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