Agenda

Dijous, 11 de maig

AGENDA

A les 19 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís; i la regidora de Presidència, Rosa
Maria Ribera, participaran en l’acte de cloenda de les Jornades Ciutadanes Terrassa
2016-2017 “Cap a la Reforma Horària”. L’acte comptarà amb una xerrada sobre “La
llei del temps i el Pacte Nacional per a la Reforma Horària” que anirà a càrrec de la
consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Neus Munté. Prèviament, la regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, farà un
balanç de les Jornades, emmarcades dins del Programa Usos del Temps de
l’Ajuntament de Terrassa, mentre que la cloenda de l’acte, que tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24) anirà a càrrec de la regidora de Presidència,
Rosa Maria Ribera.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició “Els
jardins de la Terrassa modernista”, organitzada per la Fundació Arxiu Tobella amb
motiu de la XV Fira Modernista de Terrassa. L’exposició, que romandrà oberta de
l’11 al 28 de maig, exhibeix una selecció de fotografies, procedent dels fons
fotogràfics de l’entitat, dels jardins de la ciutat corresponents a aquest període que
mostren imatges sorprenents i desconegudes dels principals jardins urbans
d’habitatges, edificis públics i d’esbarjo. L’acte tindrà lloc a la Fundació Privada Arxiu
Tobella (placeta de Saragossa, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller sobre economia
col·laborativa. L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Emprenedoria i
Economia Social, organitza dins la seva agenda de formacions per a aquesta
primavera, dos tallers destinats exclusivament a l’economia col·laborativa amb
l’objectiu de donar visibilitat a les oportunitats i reptes que ofereix aquest tipus de
pràctica cada vegada més coneguda i utilitzada per la ciutadania. Els tallers, que es
duran a terme els dies 11 i 18 de maig de 9 a 14 h a la sala d’actes del Vapor Gran,
tractaran en una primera part de les oportunitats de negoci dins l’economia
col·laborativa i en una segona, dels factors clau per crear una plataforma
col·laborativa, que és l’eina més reconeguda d’aquesta nova manera de fer activitat
econòmica, però que també pot servir com a guia per a qualsevol idea de negoci que
vulgui estar present a la xarxa. Els dos tallers seran conduïts per l’Associació
OuiShare entitat de referència i experta en aquest àmbit a través dels docents
Naiara Chaler, Cristóbal Gracia i Albert Cañigueral, aquest últim autor del llibre “Vivir
mejor con menos”. En els tallers s’analitzaran les avantatges i alternatives de la nova
economia col·laborativa en sectors com la mobilitat, turisme o finances, entre
d’altres, i els profunds canvis que aquesta pràctica pot aportar a la nostra societat.
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, per a què servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Tallers d’Economia
Col·laborativa: “Oportunitats de negoci dins l’Economia Col·laborativa” Taller per
conèixer què és l’Economia Col·laborativa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici
Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A las 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: BCN Sports Film: projecció del llargmetratge “Gigantes
descalzos”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Carol” de Patricia
Highsmith, a carrec de David Yeste. Tindra lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “Recital d’acordió”, a càrrec de
Queralt Morral Bisbal, amb un programa per a acordió mitjançant transcripcions
d’obres de compositors com Bach o Soler. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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