Agenda

Divendres, 21 de maig

AGENDA
A les 10 h:
La regidora Teresa Casals assistirà, per delegació de l’alcalde, a la presentació
d’APASOMI, la nova empresa d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió de
Càritas Diocesana de Terrassa, que buscarà sortides laborals a les persones d’entre
45 i 60 anys i als joves en situació d’atur. L’acte tindrà lloc a la seu de Càritas
Diocesana de Terrassa (c/ de Duran i Sors, 11, Sabadell). A l’acte també hi
assistiran el Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, el conseller del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.
A les 12 h:
La tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, Josefina Soler, presentarà
el dispositiu electoral que es portarà a terme a la ciutat amb motiu de les Eleccions
Municipals del 24 de maig. La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, presidirà la recepció a l’alumnat participant
en l’intercanvi entre l’Escola Mare de Déu del Carme de Terrassa i l’Engelska Skolan
d’Örebro (Suècia). L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a l’acte solemne d’imposició de togues, organitzat per l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Terrassa amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Raimon
de Penyafort. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (c/ de Maragall, 2).
A les 21 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà, per delegació de
l’alcalde, al sopar de celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort,
organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb motiu de la celebració
de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a la informàtica”, 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 11 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Correu electrònic”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell
(c/ de Salamanca, 35).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Curs d’Economia Social i
Cooperativa. Mòdul 2: “Comercialització i Estratègies”. A càrrec de Montserrat
Ramos, llicenciada en Ciències Socials i Postgrau Internacional en Màrqueting i
Assessoria Comercial, i docent d’Aposta, SCCL. Acció dins del marc del programa
Terrassa Municipi Corporatiu. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2n pis).
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A les 11.45 h:
Mostra del Coneixement: “Voluntari, marca la diferència”. Aquesta xerrada té com a
objectiu proporcionar elements per al debat i la reflexió i oferir coneixements teòrics i
pràctics dels cinc àmbits associatius que siguin útils per als joves que es volen
dedicar al voluntariat o hi estan interessats. Es debatran les problemàtiques actuals
del voluntariat, donant valor a la seva contribució a la societat i suport a través
d’eines de millora per facilitar la seva tasca i retre un homenatge a la seva generosa
aportació. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement. A
l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”, 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 17.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a la informàtica”, 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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller infantil: “Inventem un conte amb Kumon”. Per a infants de
5 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 21 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Pop Cor Mi Boda”, a càrrec de Jazz
Cor de l’entitat coral Nova Ègara, dirigit per Víctor Frigola. Dins del cicle “Músiques
del cor”. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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