Agenda

Dimecres, 24 de febrer

AGENDA
A les 13.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació del Campionat d’Espanya
Natació Júnior i Infantil, organitzat pel Club Natació Terrassa i la Reial Federació
Espanyola de Natació, que tindrà lloc a les instal·lacions del club del 27 de febrer a
l’1 de març. L’acte tindrà lloc al Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació d’”El mes de març, Terrassa a ritme de Jazz. Música &
Gastronomia & Turisme”, cicle organitzat pel Gremi Empresarial d’Hosteleria de
Terrassa i Comarca amb la col·laboració d’Euro Nova, l’Ajuntament de Terrassa i
Terrassa Gastronòmica. El cicle inclou les campanyes: “Menjazz, celebra el Festival
de Jazz menjant botifarra” i “Cap de setmana a ritme de Jazz”. A la presentació
també hi participaran Lluís Ristol, president del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca; Carles Datsira, en representació d’Euro Nova (empresa terrassenca de
distribució de vins que maridarà les ofertes gastronòmiques); Keco Martínez, cap de
cuina i propietari del restaurant El cel de les oques; la coordinadora del Festival de
Jazz de Terrassa, Susanna Carmona; el president del Gremi de Carnissers i
Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i Comarca, Xavier Casanovas; i representants
del Cercle de Joves Empresaris de la Cecot i de l’associació de comerciants
Terrassa Centre. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’acte de
presentació de la 2a edició de “Participa amb el cor”, concert participatiu obert a la
ciutadania que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de novembre amb la interpretació del
“Rèquiem” de Wolfgang Amadeus Mozart. En l’acte també hi participaran Oriol
Castanyer, director preparador del Cor mixte; Carles Llongueras, president de
l’Associació d’Entitats Corals de Terrassa; Montserrat Cadevall, presidenta de la
Federació Catalana d’Entitats Corals; Laia Camps, responsable del projecte
pedagògic; Jaume Sala, director preparador del Cor Infantil; i Antoni Amorós,
membre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals i conductor de l’acte. La
presentació tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: 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. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Seminari de tramitació telemàtica per a la creació
d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes aquelles
persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a SL, o
SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. 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).
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A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: “Jardí de contes”: taller de
jardineria i horticultura. L’objectiu és la creació d’un jardí amb alguns productes de
l’hort al pati interior de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157) i
proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants. El
taller “Jardí de contes” s’emmarca dins del projecte “Terrassa ciutat amiga de les
persones grans”. Ja s’han iniciat visites programades al jardí per part d’alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi expliquen contes i els hi ensenyen els
diferents productes de l’hort.
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Montserrat Garcia. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs: Fes la teva presentació amb Impress-Kids!, a
càrrec de Ferran Juan Chiner. Activitat adreçada a infants a partir de nou anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.15 h:
L’hora del conte: Taller familiar: “A Can Lleó”, a càrrec d’Irènia Jocs de Pau. Activitat
adreçada a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat. “The New York
Trilogy” de Paul Auster. A càrrec de Raúl Reyes. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de Les Lletres, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

