Agenda

Dimarts, 2 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Seguretat, Via
Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, presidirà la reunió de la Junta Local de
Seguretat que tindrà lloc a la sala de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16) amb el següent ordre del dia:
1. Anàlisi de l’estat general de la seguretat a la ciutat.
2. Torn obert de paraules.
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges de la Junta Local de
Seguretat a l’inici de la mateixa.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà la constitució del Consell Escolar
Municipal que tindrà lloc a la Escola d’Educació Especial FATIMA (c/ de Vacarisses,
2). Un cop constituït tindrà lloc la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal amb
el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les reunions anteriors.
Informació de les mesures implementades per a l’escolarització equilibrada.
Informació de la preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020.
Trasllat al Plenari dels Acords de la Junta de Portaveus i de Propostes de
Resolució aprovades al Ple Municipal.
5. Informe de Presidència.
6. Informacions diverses.
7. Torn obert de paraules.
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb una delegació de
la Junta Directiva de la colla castellera Minyons de Terrassa encapçalada pel seu
president Jesús Rodríguez. Durant la reunió, la nova Junta es presentarà a l’alcalde i
l’informarà del projecte d’activitats per a la celebració del 40è aniversari de la colla.
La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, i el regidor de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la conferència “Dones,
discapacitat i interseccionalitat: cap a on anem?”, a càrrec de Montse García Blasco,
membre de la Junta Directiva de la Federació ECOM. Durant l’acte, dins dels actes
del Dia Internacional de la Dona 8 de març 2019, es reflexionarà sobre la invisibilitat
de les dones amb capacitats diverses. L’acte, organitzat pel Servei de Capacitats
Diverses i el Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa, inclourà
una taula rodona a càrrec de la Comissió Dona i disCapacitat de Terrassa. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
La regidora de Salut, Eva Candela; i membres de la Corporació Local; assistirà a
l’acte d’il·luminació de la façana de l’Ajuntament amb motiu del Dia Mundial de
Conscienciació sobre l’Autisme. L’acte comptarà amb la lectura del Manifest adaptat
a càrrec d’Àngel Amador, alumne de l’Escola Crespinell en representació de
l’alumnat d’Escoles d’Educació Especial al Consell Municipal de la Infància i
l’Adolescència de Terrassa; i amb la lectura del Manifest oficial reduït per part de
membres de Teacció i de l’Escola Crespinell. L’acte inclourà la il·luminació de blau
de la façana de l’Ajuntament amb la interpretació del violinista Nuno Mendes.

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

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. Sessió per conèixer quines
són les fases d'un procés de selecció, incidint, especialment, en la pràctica de
l’entrevista de feina. 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:
Univers Internet: Taller “L’impacte ecològic d’internet”. Taller per prendre consciència
de l’impacte que té internet al medi ambient i per conèixer mesures per minimitzar-lo.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 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).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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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 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 h:
Activitats del Servei d’Educació: Workshop d’estampació “Terrassa deixa impremta”.
Trobada internacional i intercultural d’estudiants de disseny gràfic de l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Terrassa i la Gewerbe Schule Lahr, d’Alemanya.
L’activitat consistirà en una estampació artística, sobre teixits, a les voreres del
passeig de Joan Miró de Terrassa.
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Dia internacional del llibre infantil i juvenil “No obris
aquest llibre!”. Destinat a infants a partir de 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió informativa: “Cos Europeu de Solidaritat: voluntariat a
l’estranger”. Nou programa de la Comissió Europea que permet fer un voluntariat de
mitja o llarga durada a l'estranger, a càrrec de La Víbria Intercultural. Hi intervindran
també testimonis de joves que han participat en aquest programa. Tindrà lloc a la
Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Connecta’t al feminisme: Conferència – taula rodona: “Dones, discapacitat i
interseccionalitat. Cap a on anem?”, a càrrec de Montse García Blasco. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “La granja menuda”, a càrrec de la Companyia Patawa. Adreçat a
famílies amb infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, “Permagel”, d’Eva Baltasar, premi Llibreter
2018. A càrrec de la Núria Armengol. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 19.15 h:
Temporada d’Òpera i Ballet 2018-2019: “La forza del destino”, òpera en directe i via
satèl·lit, des de la Royal Opera House. Es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9).
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