Agenda

Dijous, 11 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la sessió inaugural d’ASIA
(Associació per la Incontinència Anal) que tindrà lloc a la sala d’actes de l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa (c/ de Sant Antoni, 39).
AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 9.30 h
La regidora en funcions d’Educació, Elena Dinarès, farà l’obertura de la 5a Jornada
d’Aprenentatge Servei – ApS, organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament, el
Servei Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la
Coordinadora de Voluntariat d'Entitats Terrassenques – COVET, amb la
col·laboració del Centre promotor d’ApS. En les edicions anteriors, la jornada
d’Aprenentatge Servei s’ha fet ressò de projectes impulsats per centres educatius i
entitats de la Xarxa TerrassaEduca, en què els nois i noies fan un servei a la ciutat,
als veïns i veïnes o a d’altres col·lectius, al temps que aprenen. Aquesta 5a jornada
se centrarà en facilitar el partenariat entre centres educatius i entitats, tenint en
compte la nova i progressiva obligatorietat del “Servei comunitari” a l’ESO. També es
preveu un espai perquè entitats, siguin de la Xarxa d'entitats TerrassaEduca o
d’entitats adherides a la COVET, proposin activitats d’ApS als centres de primària i
de secundària interessats. La jornada se celebrarà al Centre Cívic President Macià,
(rbla. de Francesc Macià, 189).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde en funcions de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, presidirà, per delegació de l’alcalde en funcions, el lliurament de la
10a edició dels Premis Nous Professionals 2015, convocats per l’Ajuntament de
Terrassa i el Consell de la Formació Professional de Terrassa. A l’acte també hi
assistiran la regidora en funcions d’Educació, Elena Dinarès, i el regidor en funcions
d’Ocupació, José Manuel Jiménez. La finalitat d’aquests guardons és la de motivar i
promoure l’esperit emprenedor, innovador i creatiu dels alumnes de Cicles Formatius
de qualsevol família professional, així com dels Programes de Formació i Inserció
(PFI) mitjançant el reconeixement públic de projectes. L’acte tindrà lloc a la seu del
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 19.30 h:
La regidora en funcions del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Festa de
Cloenda de la 6a edició del Concurs de Poesia, on es farà públic el veredicte del
jurat. Posteriorment, els poemes presentats restaran exposats a la BD6 del 15 al 30
de juny. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193). El Concurs de Poesia està impulsat per l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de l’AV de Sant Pere Nord, Comerciants Eix Terrassa Nord i Abacus.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Càpsula formativa:
“L’autònom/a: aspectes legals i fiscals?”. Formació destinada a conèixer les passes
imprescindibles que cal saber per donar-se d’alta com a empresari individual i quines
gestions cal dur a terme, així com les obligacions fiscals i de seguretat social. 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:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “El currículum per competències”, a
càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. En aquest espai de coneixement es
vol donar un pas més a l’hora de treballar l’eina del currículum vitae. En aquesta
tipologia de CV s’incorpora el concepte de competència i es dóna un tractament
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diferent a la informació habitual. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Domina els processos de selecció”,
a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. En aquest espai de coneixement
podreu conèixer quines són les fases d’un procés de selecció i practicar l’entrevista
de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar quina és la
candidatura més adequada per a formar part d'un equip de treball determinat en una
empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activa el +60: Visita a Ermites i Capelles de Terrassa. Visita a la Capella de la Verge
del Roser i a la Capella de la Mare de Déu de Montserrat, a Torrebonica. Activitat
organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran.
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a la informàtica. Adreçat a persones que
volen introduir-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Penúltima sessió de la 8a
edició del Projecte “Collage de records” de dinamització creativa amb usuaris de la
Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els
objectius d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions interpersonals i
l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb materials tèxtils. D’altra
banda es busca una presa de consciència per part d’aquests malalts de les seves
capacitats per aprendre i crear alhora que es dóna a conèixer el CDMT com a recurs
públic i cultural del qual podran gaudir en el futur. El taller consisteix en la realització
d’una sèrie de brodats individuals, relacionats amb un record personal de cadascuna
de les persones participants. Posteriorment, el treball final s’exposa a la pròpia Unitat
de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els
participants acaben el seu brodat en aquesta sessió i decideixen la composició del
collage col·lectiu. L’activitat és dirigida per Irene Pérez, artista visual, les obres de la
qual exploren conceptes d’espai i lloc, percepció, identitat i memòria. La sessió tindrà
lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa, a càrrec de l’Oficina
de Turisme. A la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de xarxes socials. Adreçat a persones que volen
introduir-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
De 16 a 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Els dijous en obert”. Entrada i
visita comentada (a les 17 h) gratuïtes a l’exposició “Tibant del fil”, de l’artista Teresa
Jordà; la Sala del procés tèxtil i la mostra semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Segona sessió del Club de
lectura “Fil per randa” dedicada a la vida i obra artística de Mariano Fortuny, que va
transformar el camp de la història de l’art, el disseny i la tecnologia a finals del segle
XIX i principis del XX. Es comentarà el llibre “Mariano Fortuny: arte, ciencia y
diseño”, de Guillermo de Osma. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a la informàtica. Adreçat a persones que
volen introduir-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: Activity English, a càrrec de Martha
Bernal. Activitat de suport als deures en anglès. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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