Agenda

Dijous, 11 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, assistirà a l’acte de celebració del Dia de
les Esquadres de l’Agrupació Bàsica Policial Terrassa que tindrà lloc al Camp de
Golf Municipal de Matadepera (c/ de Pompeu Fabra, s/n).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la Campanya de Donació de Sang
organitzada per l’alumnat de 4t de primària de l’Escola Ponent. La campanya, que
tindrà lloc de 15.30 a 19 h, tindrà lloc a la mateixa escola (c/ de Palet i Barba, 189).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en la presentació del llibre editat per
la Fundació Torre del Palau “La Transició a Terrassa (1975-1979). Crisi municipal i
mobilització ciutadana”, de Bernat Pizà i Castella. L’acte, en el que també participarà
el president de la Fundació Torre del Palau, Màrius Massallé; l’autor del llibre, Bernat
Pizà; i l’historiador i autor del pròleg, Josep Puy; tindrà lloc a l’Aula Magna del Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà al Sopar de la 14a promoció
d’alumnes de mòduls professionals d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració del Pla de Transició al Treball de Terrassa promogut conjuntament pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Terrassa. L’acte, en el que també participarà el director General de Formació
Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Joan
Lluís Espinós, tindrà lloc a la Cafeteria Restaurant de l’Hospital de Sant Llàtzer (c/ de
la Riba, 62).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez; acompanyat
de l’intendent major de la Policia Municipal, Antoni Flores; assistirà a l’espectacle
multimèdia sobre educació viària i seguretat vial “Canvi de Marxa”, organitzat per la
Policia Municipal de Terrassa i finançat per la Fundació Mutual de Conductores, en
col·laboració amb l’Institut Guttmann i el Servei Català de Trànsit. Aquesta activitat
té com a objectiu conscienciar els i les joves sobre la perillositat de l’alcohol en la
conducció, a més de fomentar conductes responsables i d’autoprotecció. A
diferència d’altres activitats, en aquesta el jovent coneix la realitat a través de
testimonis reals de persones que intervenen directament en un sinistre. Es faran
dues sessions al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), la primera a les 10 h i la
segona a les 12 h. Està previst que hi participin un total de 1.085 alumnes de 4t
d’ESO de 12 centres educatius de la ciutat.
Per als mitjans que ho desitgin, el regidor, acompanyat de representants de les
entitats participants, oferirà un contacte amb la premsa a les 11.30 h.
A les 11 h:
El regidor de Capacitat Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la
manifestació per reclamar un millor finançament del Centres Especials de Treball
organitzada per l’Associació empresarial d’Economia Social Dincat, organització
empresarial sense ànim de lucre que agrupa les entitats d’iniciativa social, no
lucratives i d’àmbit català, titulars d’activitats empresarials, que atenen a col·lectius
de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment persones
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. La sortida de la manifestació es
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farà des de la Delegació del Govern central (c/ de Mallorca, 278) i finalitzarà al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (c/ de Sepúlveda, 148).
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte de lliurament dels Premis Vinari dels Vermuts Catalans que tindrà
lloc a la Masia Freixa de Terrassa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n) i lliurarà el
Premi al Millor Vermut Català del 2019.
A les 16 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà a la
40a Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que
tindrà lloc a la Sala de Columnes del sindicat UGT (rbla. de Santa Mònica, 10, 1r).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina “Currículum creatiu”. Els
objectius d'aquest taller són: destacar entre la resta de currículums, personalitzar la
pròpia candidatura, i remarcar les competències clau en el mercat laboral (creativitat,
capacitat de síntesi, habilitats digitals / TIC…). En una segona sessió, hi haurà una
entrevista individual amb la persona que ha impartit la formació. Tindrà lloc a Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina: “Autoconeixement”.
Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activa +60: Exposició collage de Paquita Rodríguez. Tindrà lloc a Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46).
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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 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa “La villa de las telas”, d’Anne Jacobs. Segona sessió de la darrera part del
llibre en la que, a més a més, es parlarà dels teixits, la indumentària i altres aspectes
tèxtils que apareixen al llarg de la seva lectura. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Reparació de petits electrodomèstics”. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de literatura infantil i juvenil per a adults. A càrrec de
Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Llegir per créixer: “Un conte, un taumàtrop”. A càrrec de la Petita Companyia.
Activitat lúdica consistent en la narració d’un conte, triat especialment com la
plataforma per a la posterior elaboració d’un joc òptic, un taumàtrop, que els infants
descobriran com un rebesavi del cinema. Per a infants de 4 a 8 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
L’aventura de llegir: Laboratori de lectura: “Enginyers de paper”, a partir dels llibres
pop up, llibres desplegables, tridimensionals, mòbils i animats. Per a infants de 6 a
10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació de les novetats literàries d’autores i autors
terrassencs, a càrrec de les autores i autors. Organitza Òmnium Cultural Terrassa.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Temporada de Música Clàssica: Concert audiovisual “Planeta Terra”, a càrrec del
Departament de Música de Cambra de l’Escola Municipal de Música – Conservatori
de Terrassa, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Terra. Interpretaran
obres creades expressament per a l’ocasió que aniran acompanyades de reflexions i
projecció d’imatges. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch,
1).
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