Agenda

Dimarts, 16 de febrer

AGENDA

A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, oferiran una roda de premsa per a presentar noves propostes del Govern
municipal en l’àmbit del comerç de proximitat. L’acte 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, Rosa Maria Ribera, rebrà l’alumnat de les escoles Mare de
Déu del Carme de Terrassa i Detroit Country High School dels EEUU, que participen
durant aquests dies d’un intercanvi escolar. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, presentarà en roda de premsa la participació de
Terrassa en el programa de l’Agenda 21 de la cultura, el primer document amb
vocació mundial que aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els
governs locals per al desenvolupament cultural. A la roda de premsa, que tindrà lloc
a la sala d’actes de la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28), també hi
participarà la directora del Servei de Cultura, Pietat Hernández, i el responsable de
la Comissió de Cultura de la xarxa CLGU, Jordi Pascual.
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A les 17.30h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, farà la presentació de la
conferència “La cultura a l’exili”, de la historiadora Assumpta Montellà, que tindrà lloc
al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1). En aquesta conferència,
organitzada per Dones amb Iniciativa de Can Palet, la historiadora parlarà de l’exili
dels intel·lectuals catalans després de la guerra civil espanyola.
A les 20 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, farà la benvinguda als assistents
al plenari d’entitats de lleure infantil de Terrassa, que se celebrarà a l’Espai Bit (c/
Mare de Déu del Pilar, 49).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.00 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Sessió informativa genèrica”. És l’inici del camí de
la orientació professional. Xerrada, d'unes dues hores de durada, per donar a
conèixer les diferents actuacions que du a terme el Servei d’Ocupació per tal que els
usuaris puguin triar aquelles que més els interessin. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs: iniciació a la informàtica i Internet, a càrrec de
Josep Puig. Curs bàsic dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’ús de
l’ordinador i d’Internet. 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: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c. Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Mes de la pau: “Drawing peace”. Activitat adreçada a infants i joves majors de 12
anys. Taller basat en la tècnica “Drawing my life”. A la Biblioteca del Districte 3 (c/
del Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs: Fes la teva portada – Kids!, a càrrec de Ferran
Juan Chiner. Adreçat a infants a partir de set anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de novel·la negra: “Veure’ls morir” d’Ed MacBain,
una història contemporània”. A càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: ”La Herencia” d’Antonia Serrano.
Dins del cicle Trobades a la Terrassa. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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