Agenda

Divendres, 26 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, presentarà dues noves escombradores adquirides per
Eco-Equip d’acord amb les previsions d’actualització de la flota de vehicles per a
l’any 2016. L’acte tindrà lloc a la plaça Didó.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda, juntament amb Joan Carles Paredes, president de la
Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Ocupació del Vallès Occidental; i
Dolors Puig, directora de l’Euncet Business School; a les persones participants en
l’Open Day Salut i Benestar 2.0, acte d’arrencada del projecte Emprenedoria Jove.
Aquest projecte està impulsat pel servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa
conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès i l’Euncet Business School i
combina el foment de l’emprenedoria entre els joves, les noves tecnologies, les
tecnologies mòbils i la salut. L’acte comptarà amb la taula rodona: “Una mirada al
futur: les TIC i les Tecnologies mòbils en l’àmbit de la salut i qualitat de vida. Un
tastet de projectes” i amb una sessió del Mètode LEGO® Serious Play®. Tindrà lloc
al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i president del Parc
Audiovisual de Catalunya, Amadeu Aguado, participarà en la presentació del
Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva UAB – Parc Audiovisual de
Catalunya. En l’acte, que tindrà lloc al Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV-1274,
km), també hi seran presents la degana de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, Maria José Recoder, i el vicedegà i director de la
diplomatura, Antoni Vidal.
A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
representació de “Cantant sota la pluja”, a càrrec dels Serveis de Teràpia
Ocupacional de Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca). La
representació tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè 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 de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a les
empreses i els professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.00 h:
Mes de la Pau: I+D Laboratori de creativitat “Arriba Pomelo!”. Activitat dirigida per a
infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Rondalles de Pau i Amistat amb titelles”, a càrrec
de Irènia – Jocs de Pau. Activitat dirigida per a infants a partir de tres anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de còmic. Per a infants de 8 a 10 anys. Aquesta
activitat tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Le Dernier frère”, de Nathacha
Appanah-Mouriquand, a càrrec de Xavier Rodríguez. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 20 h:
Activitats del BaumannLab - Laboratori de Creació Jove: La Descomunal. “#D8: On
és Frogman?”, un show a càrrec de Natàlia Colors, productora amateur de Terrassa
dedicada a la realització de curtmetratges. Es tracta d’una trobada bimensual per
posar en comú experiències artístiques a la ciutat de Terrassa. La convocatòria neix
el maig de 2014 com a iniciativa del BaumannLab que s'encarrega d'ajuntar el primer
grup d'artistes i muntar la primera trobada. A partir d'aquí la idea és que els
col·lectius que s'hi sumin s'encarreguin d'organitzar aquestes trobades proposant
nous temes, formats, espais i convidant més artistes a formar-ne part. L'objectiu és
convertir-se en un lloc de trobada entre persones que treballen en el món artístic per
conèixer-se i començar a crear vincles. Tindrà lloc a la Societat Coral Els Amics (c/
del Pantà, 57).
A les 21.30 h:
Temporada de Música Moderna: Concert del cantautor madrileny Ismael Serrano
que presenta el seu novè disc d’estudi “La llamada”. Dins de la XXI edició del
Festival Barnasants de Cançó d’Autor. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 23 h:
Temporada de Música Moderna: Triángulo de Amor Bizarro presenta el seu nou disc
“Salve Discòrdia”. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu,
24).
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