Agenda

Dimarts, 21 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, participarà en
l’acte de cloenda de la 19a edició del programa Tastets d’Oficis. Aquest projecte
d'orientació, impulsat pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament en coordinació amb els
instituts de la ciutat, empreses i entitats, s’adreça a alumnes de 4t d'ESO que
presenten dificultats per adquirir les competències pròpies de l'etapa educativa. El
perfil d'aquest alumnat requereix estratègies d'intervenció específiques que
garanteixin l'adquisició de les competències bàsiques i que facilitin el coneixement
del mercat laboral i de les professions mitjançant estades en empreses. Enguany
han participat en el projecte 122 alumnes de deu instituts que han fet un total de 22
tallers de deu especialitats professionals diferents. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del delegat de la Federació
Catalana de Futbol – Delegació Vallès Occidental Terrassa, Jacobo Domenech,
participarà en l’acte de presentació de la 1a Copa Vallès Occidental Oest. L’acte
tindrà lloc a la delegació de la Federació Catalana de Futbol a Terrassa (c/ de
Galileu, 264, baixos). La 1a Copa Vallès Occidental Oest, impulsada per la
Federació Catalana de Futbol – Delegació Vallès Occidental Terrassa, tindrà lloc
entre l’1 i el 22 de juny i participaran 10 equips de la Delegació Vallès Occidental
Terrassa, els clubs dels quals han competit aquesta temporada en categoria 4a
catalana.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado,
participarà a la cloenda del projecte “Parella TIC: Ensenyant informàtica als adults”.
El projecte es va iniciar a la BD3 l’any 2012, en detectar-se la necessitat
d’aprenentatge en l’ús de les eines informàtiques per part d’una franja de la població.
Des d’aleshores hi ha participat alumnat de 4rt d’ESO de l’Institut Santa Eulàlia, que
voluntàriament dedica unes hores a ensenyar gent gran; de l’Escola Cingle, que es
va incorporar al projecte el 2015; i de l’Institut Blanxart; que ofereixen els seus
coneixements informàtics al usuaris i usuàries de la BD6. L’acte de cloenda tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1) i estarà amenitzat per
alumnes de l’escola de música ESMUT.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”, activitat per millorar l'eina del
currículum vitae, incorporant el concepte de competència i donant 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: "Vull emprendre. Per on
començo?", sessió formativa 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 (c/ dels Telers, 85,
passadís B, 1a planta).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”, sessió a càrrec de l’Hospital de Dia de
Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a
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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
(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:
BaumannLab: taller “Fem un fanzine comunitari”, a càrrec de David Corral i
Edmundo Garcia, d’El Corralito CCA. Destinat a joves de 14 a 25 anys. Tindrà lloc al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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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?”. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: sessió del grup de conversa en francès. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: sessió informativa “Marxar a l’estiu a l’estranger per a
menors de d’edat (13 a 17 anys)”, a càrrec de la Víbria Intercultural. Tindrà lloc a la
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Terrassa llegeix...: Trobades a la Terrassa. Presentació del llibre “El calidoscopi” de
Montse Rusiñol. A càrrec de la mateixa autora. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: sessió del Club de novel·la negra dedicada al llibre de Lluís Tort
“Si quan et donen per mort un dia tornes”. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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