Agenda

Dijous, 16 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 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
l’Associació Cultural Andalusa de Flamencología “Nuevos Aires del Camino”,
encapçalada pel seu president, Pedro Limón, per parlar dels projectes de l’entitat. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al lliurament de les Creus de Sant
Jordi, atorgades per la Generalitat de Catalunya, dues de les quals han recaigut en
la persona de Núria Marín, directora de l’Escola Montserrat, i en l’Escola
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) en l’any del seu
centenari. L’acte tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (pl.
de Willy Brandt, 11-14, Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a les
persones participants a la 6a edició del programa KauTic40 2019, juntament amb la
directora de Projectes Estratègics del Leitat. L’acte comptarà amb les xerrades:
“Experiència a KauTic40 2018, V Edició”, a càrrec del promotor del projecte
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SoniSolutions, Joan Ribal; “Innovació i noves formes de negoci”, a càrrec de la
directora de Projectes Estratègics del Leitat, Meritxell de la Varga; i la presentació
del Programa de Formació i Mentoring KauTic40 2019, a càrrec de la responsable
de Serveis als Estudiants i Alumnes de l’EUNCET Business School, Marta Roma. La
cloenda de l’acte, que tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0, Edifici Vapor Gran
de Terrassa (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta), també anirà a càrrec del
regidor d’Universitat i Innovació. KauTic40 és un programa d’incubació per a
projectes a punt de constituir-se o empreses de recent creació de caràcter innovador
en l’àmbit de les tecnologies i les TIC, que fomenta i impulsa l’activitat empresarial
mitjançant la combinació de formació especialitzada, mentoratge individualitzat i
allotjament, durant 9 mesos, de maig a febrer de 2019.
A les 16.15 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, presidirà
l’acte de lliurament dels premis als guanyadors de tres dels concursos organitzats en
el marc de la XVII Fira Modernista de Terrassa: el XV Concurs d’ambientació de
comerços i aparadors, el VIII Concurs d’ambientació de carrers Montse Prat i el XIV
Concurs d’ambientació de bars i restaurants. A l’acte, que tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11), també participarà el president de
TerrassaCentre, Xavier Linares; i la vicepresidenta del Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Maite Garcia. L’acte, al que assistiran membres
de la Comissió organitzadora de la Fira Modernista de Terrassa, està organitzat per
l’associació de comerciants TerrassaCentre i el Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació de la 10a Ruta i Concurs de Tapes de Terrassa
“De Tapa en Tapa”, juntament amb el president del Gremi Empresarial d’Hostaleria
de Terrassa i Comarca, Xavier Gómez. La Ruta, en la que enguany hi participaran
50 establiments i que tindrà lloc del 17 de maig al 16 de juny, està organitzada pel
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca amb el patrocini de l’empresa
Damm i la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte, al que assistiran
representants dels restaurants participants, tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera
(c/ de la Font Vella, 29).
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ALTRES ACTIVITATS
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 18 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: El servei de Qualitat Democràtica a
través de la macroenquesta “El Panoràmic” organitza un debat amb 16 entitats per
copsar el discurs del sector associatiu i millorar la interpretació de les dades
numèriques recollides a l'enquesta. “El Panoràmic” és la macroenquesta de les
organitzacions, es desenvolupa anualment i pretén explicar i millorar l’impacte que
generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la
seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen. Els objectius específics que
es plantegen són: dotar d’elements discursius els resultats obtinguts en la recerca
quantitativa a fi de combinar elements explicatius i interpretatius en l’aproximació al
repte de la base social; concretar i definir com es configura el repte de la base social
en els diferents territoris; aprofundir en els mecanismes de gestió de la base social
de les entitats i els factors que intervenen (interns i externs); identificar febleses i
fortaleses segons caracterització de les entitats (formes jurídiques, antiguitat, sector,
...) i entorns (rural i urbà); i identificar experiències d’èxit en la millora i fidelització de
la base social que puguin ser inspiradores (i fins i tot replicables per altres
organitzacions). L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 18h:
Llegir per créixer: Laboratori de creativitat: “Papallones a la panxa”, per a infants de
4 a 9 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
Sinèrgies: Xerrada: “La diversitat afectiva, sexual i de gènere”, a càrrec del Servei
LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Cicle de filosofia i biblioteca Filoteca: “El banquet” de Plató. A
càrrec de Maria Verdaguer. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 21 h:
Temporada de Música Clàssica: Concert “10è aniversari Oh!rquestra”, a càrrec de
l’Orquestra d’exalumnes de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa; el Cor de Veus Blanques, dirigit per Jordi Montoliu; i el Cor de Veus
Mixtes, dirigit per Miquel Garcia-Clapé. Interpretaran grans èxits del pop i rock dels
últims anys. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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