-Agenda

Dijous, 28 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda a les persones
participants a la Jornada “Repensem l’ús dels patis a Terrassa” a càrrec
d’especialistes de l’associació Equal Saree que impulsa la coeducació als patis
escolars. La jornada, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla.
de Francesc Macià, 189) comptarà amb la xerrada “Repensem el pati des de la
perspectiva de gènere. Experiències pràctiques” i amb el taller “Un pati més
igualitari. Comencem?”. La jornada és fruit d’un dels acords als que es va arribar
l’octubre del 2018 al Ple municipal, quan es va aprovar una proposta de resolució
referent a la necessitat d’analitzar el disseny dels patis escolars i presentar
alternatives que afavoreixin el joc infantil divers i igualitari.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
març que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, assistirà a la
jornada “Nuevos retos, nuevas respuestas: innovación y seguridad urbana”,
coorganitzada pel Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana
(FEPSU) i l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà lloc al Campus Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. La jornada es configura com un espai de
diàleg entre experts, responsables polítics, professionals, empresaris i ciutadania
que permetrà identificar les innovacions més adequades per donar resposta als nous
reptes que enfronten les ciutats en matèria de seguretat i convivència.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
oferirà demà una roda de premsa per presentar la 13a edició del Cicle de Teatre
Escenes Locals, que acostarà la programació teatral dels grups de teatre amateur de
Terrassa a tots els barris de la ciutat. A l’acte participaran també representants de
les companyies participants al cicle. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia
Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55). Escenes Locals és un cicle de teatre vocacional
impulsat per l’Ajuntament de Terrassa que va néixer amb l’objectiu de donar a
conèixer a tots els barris de la ciutat els muntatges de les companyies locals. La
propera edició es desenvoluparà del 30 de març al 30 de juny amb un total d’11
espectacles d’11 companyies de teatre amateur terrassenques que portaran els seus
muntatges a diferents espais i escenaris de la ciutat.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Curs d’introducció a
l’anàlisi de fibres tèxtils. Tindrà lloc al laboratori de Física Tèxtil, Secció d’Enginyeria
Tèxtil del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de
l’ESEIATT (Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa (c/ de Colom, 1-11).
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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 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 17 h:
Connecta’t al feminisme: Conta contes: “Les dones intrèpides de Terrassa”, a càrrec
de Crisspeta. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 17 h:
Connecta’t al feminisme: Escape Room: “Les dones ocultes de la història de
Terrassa i el món”, a càrrec d’Edicions La Finestra. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Primavera amb el Martí i la Martina”. Adreçat a famílies amb
infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim,
66).
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A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Com gestionar les emocions dels adolescents”. A
càrrec de Cristina Valverde, psicòloga de l’equip del projecte Espai Familiar d’AIDE.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “El català, llengua comuna”. A càrrec de Veu
Pròpia i Plataforma per la Llengua. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: SèrieAddictes: “Ciència ficció”. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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