Agenda

Dimarts, 7 de maig

AGENDA
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; juntament amb el director de Serveis Territorials
d’Ensenyament del Vallès Occidental, Jesús Viñas; i el regidor d’Ensenyament de
Viladecavalls, Jesús Porres; participarà en l’acte de lliurament dels XIX Premis als
Treball de Recerca del Curs 2018-2019, organitzats pel Centre de Recursos
Pedagògics del Servei Educatiu del Vallès Occidental II del Departament
d’Ensenyament i el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, amb la
col·laboració de les regidories d’Ensenyament de Matadepera i Viladecavalls. Els
Premis s’adrecen a l’alumnat de batxillerat per estimular el gust i els hàbits per la
recerca i contempla quatre modalitats, corresponents a: batxillerat tecnològic,
temàtica local, batxillerat social-humanístic-artístic i batxillerat científic. L’acte
comptarà amb una benvinguda a càrrec del director del mNACTEC, Jaume
Perarnau; i amb les intervencions del secretari de la Comissió dels Premis, Josep
Garcia; i de l’inspector en Cap dels Serveis Educatius del Vallès Occidental, Eduard
Casserres. Tindrà lloc a la sala d’actes del Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà, juntament amb diversos
representants de l’Associació Local d’Entitats per a la Inclusió de Terrassa (ALEI) en
l’acte d’inauguració del nou espai de l’entitat per renovar el projecte de “La Trobada”,
al carrer de Pere de Fizes, 34. En coordinació amb la Direcció de Plans i Projectes
de Ciutat i Serveis Socials, “La Trobada” comptarà amb un nou espai amb totes les
condicions necessàries per realitzar-se, així com el seguit d’activitats d’informació,
sensibilització i enfortiment de la xarxa d’ALEI. “La Trobada” cerca ser un punt de
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trobada comunitari en el qual les persones poden fer un procés d’apoderament
personal, ja que l’objectiu principal de la proposta és oferir la millor resposta a les
necessitats de les persones en risc d’exclusió de la ciutat. A l’acte també assistirà la
tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela. ALEI està
formada per 27 entitats del tercer sector i es constitueix com una entitat terrassenca
d'iniciativa social sense afany de lucre, nascuda el 1999 amb l’objectiu de contribuir
a la inclusió socio-laboral de persones i col·lectius en situació d’exclusió social o en
risc d’estar-ho.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. 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 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”. A càrrec de l’Hospital de Dia de Salut
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a les
persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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
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(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. 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).
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 17.30 h:
Nascuts per llegir: Activitat per a infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió informativa: “Marxar l’estiu a l’estranger per a menors
d’edat (13-17 anys)”. A càrrec de la Víbria Intercultural. Tindrà lloc a Baumann
Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: Grup de conversa en francès. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Jardí vora el mar” de Mercè Rodoreda. A
càrrec de Núria Armengol. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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