Agenda

Dimecres, 27 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; participarà en l’acte d’inauguració de la 7a
edició del Mercat de Tecnologia de Terrassa, juntament amb Xavier Roca, director
de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT); Núria Garrido, vicerectora d’Ordenació Acadèmica de l’ESEIAAT; i Aleix
Gabarró, sotsdirector General de Currículum i Personalització del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de
l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1). El Mercat de Tecnologia del Vallès té lloc a l'ESEIAAT i
s'inscriu a la Xarxa de Mercats de Tecnologia que se celebra anualment en diversos
indrets de Catalunya. El Mercat de Tecnologia és el marc on es presenten projectes
tecnològics que l’alumnat de secundària ha elaborat al seu centre, amb l’ajuda del
professorat. Esdevé un punt de trobada per estimular la creativitat tecnològica,
alhora que fomenta les vocacions tècniques i científiques a les aules d’arreu de
Catalunya.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; l’hematòloga responsable del Banc de Sang i
Teixits a Terrassa, Anny Jaramillo; i el coordinador de la campanya “Els bombers
t’acompanyen a donar sang”, el caporal de Bombers Xavi Casas, oferiran una roda
de premsa demà dimecres per informar sobre la participació de Terrassa en aquesta
campanya. La roda de premsa, a la que també assistirà la tinent d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva Candela, tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa. La campanya “Els Bombers t’acompanyen a
donar sang” l’organitzen a tot Catalunya els Bombers de la Generalitat i el Banc de
Sang i Teixits per aconseguir el màxim nombre de donacions de sang just abans de
Setmana Santa, època en què baixen les reserves. Terrassa acollirà aquest dissabte
la jornada final de la campanya, que s’ha desenvolupat durant tot el mes de març a
28 municipis catalans.
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà i farà la cloenda de l’acte d’inauguració
de la 4a edició de LAB(Tred) 19, Laboratori de Transferència Educativa que se
celebrarà entre els dies 30 d’abril i 17 de maig amb l’objectiu viure en els centres
educatius de primera mà les pràctiques educatives d’èxit, renovació i/o innovació
que es porten a terme cada dia. LAB(Tred) 19 està organitzat per l’Associació de
Mestres Alexandre Galí i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental II. Durant
l’acte, que tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), es
presentarà la SITE online creada perquè els centres no universitaris de la ciutat i de
la zona educativa mostrin la seva tasca (Escoles Bressol, Llars d’Infants, Escoles
d’Educació Infantil i Primària, Instituts de Secundària i Escoles d’Adults).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà a l’acte de presentació de l’Espai Innova en Emprenedoria Social
(eines), un projecte global d’estimul i suport a l’emprenedoria i la innovació social
impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes
de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB (Edifici B2, s/n, Avinguda de l'Eix
Central, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès).
A les 17 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà a la Xerrada de Seguretat a càrrec
de la Policia Municipal de l’Ajuntament de Terrassa i els Mossos d’Esquadra de la
Generalitat de Catalunya que tindrà lloc al Casal Cívic Municipal de Can Parellada
(c/ d’Amèrica, 33).
A les 19 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la conferència: “Les dones i el 8 de
març”, a càrrec de Teresa Torn, doctora en Sociologia i exprofessora de la UAB.
L’acte, dins del programa del Dia Internacional de les Dones 8 de març 2019, tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1) i està organitzat
pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.
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A les 19 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la presentació de la revista
política&prosa que tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (c/ de Sant Quirze, 2). L’acte
està organitzat per l’entitat Federalistes d’Esquerres.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió “Eines per treballar
una idea de negoci: Pla d’empresa i Canvas”. El curs es basarà en casos reals i es
duran a terme diferents exercicis pràctics. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici
Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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 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 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
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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: “Les dones i el 8 de març”. A càrrec de
Teresa Torns Martín, doctora en sociologia i exprofessora de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de
Can Palet 1).
A les 17 h:
Terrassa Comissariat 2019: “Sempre Ulisses”, a càrrec de Kati Riquelme, Concha
Casajús, Agustín Laguna i Paulo Cacais, amb Interferència de Radio Zurich. Tindrà
lloc EspaiDos (pl. de Didó, 3).
A les 18h:
IV Cicle de Concerts de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa als
Casals de Gent Gran de Terrassa: Concert del grup d’acordions. Tindrà lloc al Casal
de la Gent Gran de Ca n’Anglada (pl. de Sant Tomàs, 2). Un nou any el Conservatori
i la Federació d'Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i Comarca
organitzen el seu IV Cicle de Concerts que inclourà cinc concerts a diferents Casals
de Gent Gran fins al dia 11 d’abril.
A les 18 h:
Connecta’t al feminisme: Acte: “La presència dels fons de dones als arxius catalans”
i “La presència dels fons de dones als arxius terrassencs”. Presentació del
Compromís dels arxius amb la participació i la memòria de les dones. Aplicació de la
perspectiva de gènere i de la igualtat efectiva entre dones i homes en totes les
activitats de l’Arxiu. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del
Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 19 h:
Activitats del Servei d’Urbanisme: Darrera sessió participativa sobre el futur parc de
la República. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
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A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre: “Samuel Morera, alcalde republicà de
Terrassa”, de Josep Puy, historiador i autor de la biografia. A càrrec d’Isaac Albert,
portaveu del grup municipal d’ERC; Mariona Vigués, historiadora; Jordi Casassas,
catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joan
Manuel Tresserres, president de la Fundació Josep Irla; i Josep Puy, historiador i
autor de la biografia. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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