Agenda

Dimecres, 3 d’abril

AGENDA
A les 10 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Gent
Gran, Eva Candela, presidirà el Consell Municipal de la Gent Gran que tindrà lloc al
Complex Els Telers (c/ de Sant Ildefons, 8) amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior.
Avaluació del projecte “Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans”.
Informacions referents als Centres Cívics Municipals.
Resposta de les preguntes formulades als partits polítics pel Grup de
Pensions.
Format Dia Internacional de les Persones Grans.
Elecció d’una persona representant al Consell Municipal de Benestar Social.
Elecció d’una persona representant a la Taula de Capacitats Diverses.
Precs i preguntes.

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).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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
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:
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.
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L’activitat consistirà en una estampació artística, sobre teixits, a les voreres del
passeig de Joan Miró de Terrassa.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Torneig de videojocs esportius, amb motiu del Dia
Internacional de l’Esport per el Desenvolupament i la Pau. A càrrec de Marc Ortiz.
Per a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Espai familiar: convivim en harmonia”, a càrrec de Cristina
Valverde i Maria Pérez, responsables de l’espai familiar d’AIDE. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “La granja menuda”, a càrrec de la Companyia Patawa. Destinat a
infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Robinson Crusoe, 300 anys... I les
robinsonades”, a càrrec de Guillem-Jordi Graells i Andreu. Robinsonada és un
subgènere literari d'aventures on l'objectiu dels protagonistes és, com Robinson
Crusoe, sobreviure en un entorn desconegut o hostil. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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