Agenda

Dimecres, 15 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda a l’alumnat i professorat
participant a l’acte de lliurament dels premis “TRS Fem Cinema! Primera Mostra de
Cinema a les Aules”. Posteriorment, es projectaran els curtmetratges presentats a la
1a categoria, corresponent al Cicle Superior de Primària (alumnes de 10 a 11 anys),
un total de 18 curtmetratges, i, a les 12.30 h, el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació
i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, lliurarà els premis als curtmetratges
guanyadors en aquesta categoria. “TRS Fem Cinema!” ha comptat amb la
participació de 15 escoles i instituts de la ciutat i municipis veïns, més de 400
alumnes participants i 32 curtmetratges presentats. L’acte tindrà lloc al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9). El divendres 17 de maig, de 10 a 14 h, tindrà lloc la
segona sessió de projeccions i el corresponent lliurament de premis als
curtmetratges de les categories 1r i 2n d'ESO (12-13 anys), 3r i 4t d'ESO (14-16
anys) i Batxillerat, CFGM i CFGS (majors de 16 anys).
A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Eva
Candela, participarà en l’acte de cloenda del Servei Comunitari del Casal de Gent
Gran de Sant Pere Nord i en el lliurament de diplomes a les persones participants als
tallers intergeneracionals sobre l’ús del mòbil, iniciació a l’anglès i jocs a la ludoteca.
A l’acte assistirà l’alumnat i el professorat de 4t d’ESO del Col·legi Martí, usuaris i
usuàries del Casal de Gent Gran de Sant Pere Nord i infant i famílies de la Ludoteca
de Sant Pere Nord. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Sant Pere Nord (rbla.
de Francesc Macià, 257).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17.30 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a l’acte de celebració del 28è
aniversari del Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet que comptarà amb la
representació teatral “Conte Capitalisme”. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, participarà en la
xerrada “Discapacitats sobrevingudes: característiques, necessitats i abordatge”,
dins del cicle anual de formacions i xerrades “Terrassa, ciutat inclusiva i accessible”.
A l’acte també participaran Cristina Bonet, terapeuta ocupacional de l’Institut
Guttman i Sergio Guzmán, terapeuta ocupacional del Parc de Salut Mar. L’acte
tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa.
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 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).
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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 11 h:
Activa +60: Visita a l’Ajuntament. Punt de trobada, davant de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Apropa’t
a l’emprenedoria i a l’Economia Social i Solidària. Vols conèixer quines són les claus
d’èxit de l’emprenedoria? Saps què és l’economia social?”, a càrrec de Raquel
Herencia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Conviure amb el dolor”, a càrrec d’Albert Guerrero,
psicòleg clínic, infermer de família i comunitària del Cap Nord Terrassa; Leonor
Fructoso, infermera de família i comunitària del Cap Nord Terrassa; i Ignacio Núñez,
psicòleg clínic de la Institució Cimed. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes diversos per a una ciutat sense armaris”, a càrrec de
Sidastudi. Per a infants de 4 a 8 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico - Colors”, a càrrec d’Aida Arredondo, Pilar
Duque i Isa Solsona. Destinat a infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Xerrada: “Discapacitats
sobrevingudes: característiques, necessitats i abordatge”. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil 7-10 “¿Rinoceronte? ¿Qué
rinoceronte?”, de Pablo Albo, XIII Premi Leer es Vivir. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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