Agenda

Dijous, 14 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en qualitat de president del Parc Audiovisual de
Catalunya (PAC), i el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran
Sancho, signaran un conveni de col·laboració entre les dues entitats per promoure
les relacions de caràcter acadèmic i de recerca entre la UAB i el PAC i desenvolupar
activitats de docència i de recerca en matèries d’interès comú per a ambdues
institucions. Aquesta signatura es realitza amb la voluntat de cooperació mútua i es
materialitzen així les gestions de col·laboracions previstes en l'àmbit de l'educació
superior i, en particular amb la UAB, per part del Parc Audiovisual de Catalunya. La
decisió de prioritzar aquesta universitat respon a la proximitat geogràfica entre
Terrassa i Cerdanyola i a la seva vinculació amb la comarca del Vallès. A l’acte, que
tindrà lloc al Parc Audiovisual de Catalunya (carretera BV-1274, km 1), també hi
assistirà el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
La regidora Teresa Casals assistirà, per delegació de l’alcalde, a la inauguració de
l’exposició interactiva “Una autopista darrere de l’endoll”, organitzada pel Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i Red Eléctrica de España.
Aquesta mostra té com a finalitat fer conèixer el procés de subministrament elèctric i
a la vegada sensibilitzar el gran públic sobre la importància de millorar la eficiència
energètica. L’acte tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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A les 16.30 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà als actes
programats dins de la Setmana Cultural del Casal de Gent Gran de Can Roca. L’acte
tindrà lloc a les instal·lacions del Casal (c/ d’Alcoi, 81).
A les 19 h:
El regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez, assistirà, per delegació de l’alcalde,
a la inauguració de l’exposició “El barri del Segle XX. Cent anys en construcció”,
organitzada per l’Associació de Veïns del Barri del Segle XX i l’Arxiu Històric de
Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. L’acte tindrà lloc a la Sala Seminari de
l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Correu electrònic”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Càpsula formativa: “Com fer
un bon pla de negoci?”. Formació destinada a aclarir, orientar i donar pautes per fer
un pla d'empresa i que aquest sigui una eina útil per a estudiar la viabilitat de la idea
de negoci. Les persones que assisteixin a la càpsula podran disposar de posterior
assessorament personalitzat per treballar la seva idea de negoci de manera gratuïta.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2a
planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’apoderament per a persones en situació de
canvi professional. L’objectiu del curs és el de conèixer les potencialitats de les
persones i que puguin definir un pla d’acció en el camp laboral. La formació
s’imparteix al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1, bis), dins del
programa Terrassa aposta per l’ocupació. Activitat subvencionada pel Pacte Local
per l’Ocupació a Terrassa.
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A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 17.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Programa THAO de salut infantil: Representació de l’obra de teatre infantil: “La
magia de las verduras”, a càrrec de TEA3. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. “Contes d’aquí i d’allà... contes en
català”, a càrrec de Carles Alcoberro. Activitat per a infants de tres a sis anys. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Òpera de Carmen”, a càrrec d’alumnes
del Grau Superior d’Educació Infantil de l’Institut Montserrat Roig. Taller per a infants
de 0 a 3 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Viaje al interior de uno mismo”, de
Gemma Espel Trias, a càrrec de l’autora. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Sessió al HackLAB.
Introducció al món dels drons. Sessió de la comunitat oberta de persones
interessades en noves tecnologies, arts digitals i robòtica. Al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Exposició: “La meva
biografia”. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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