Agenda

Dijous, 23 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple extraordinari que tindrà lloc
demà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus de Grups Municipals
i de membres de la Corporació Local, participarà en l’acte de celebració del 40è
aniversari del Diari de Terrassa que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà una roda de premsa amb l’artista plàstica local Rat Soriano per presentar les
novetats en l’ornamentació nadalenca d’aquest any. A la roda de premsa, que tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16),
també assistiran infants dels esplais involucrats al projecte d’ornamentació coordinat
per Soriano.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Xarxes
professionals, Eines 2.0”. En l'espai de Màrqueting amb perspectiva social es
treballarà a partir d’una estructura clàssica de pla de màrqueting, on es presentaran
accions específiques en àmbits com les oportunitats de mercat, el posicionament de
producte i el públic objectiu, així com les polítiques de producte o servei i preus, de
distribució i relació amb clients i de comunicació, de manera que les cooperatives
puguin planificar la seva incidència al mercat amb èxit. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5, B, 2n).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, nivell mitjà, 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 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de mòbil i/o tablet. A càrrec del Punt Òmnia La
Fàbrica de Can Tusell. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de Punt de Voluntariat: “Caminem juntes? Servei de voluntariat centrat en
la persona”. Formació per a tècnics i/o responsables de grups de voluntaris/es
L’objectiu de la formació és el desenvolupament personal, sentiment de pertinença
que es defineixen com a elements clau en l'acció d'acompanyament. Com construïm
i/o reconstruïm el nostre servei de voluntariat per empoderar a les persones i, a la
vegada, generar xarxes i vincles significatius?. Tindrà lloc al Casal Cívic de Ca
n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Partida simultània d’escacs, amb motiu del Dia Mundial
dels Escacs, amb la col·laboració del Club d’Escacs Barad de Terrassa. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 5 (cr. dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193 ).
A les 19 h:
Activitats de la BaumannLab: “Sessió #4/2017 Hack Club: Mars Oddity”, a càrrec de
Núria Nia. Repàs als còmics interactius i noves narratives digitals per Núria Nia i
introducció pràctica al còmic interactiu de Mars Oddity amb demo, a càrrec de les
seves creadores. Mars Oddity és un còmic interactiu pensat per ser llegit en un
navegador. Així mateix, es planteja una futura adaptació a app o el llançament en
plataformes de videojoc tipus Steam, que sovint també són espais d'experiments
més narratius i experimentals. Tindrà lloc a la BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Enfócate en 21 días”, d’Eugènia
Dinarès. A càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de literatura infantil i juvenil per a adults: “25
Imperdibles. Joc de llibres il·lustrats i àlbums per a infants”. A càrrec de Maribel
Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193 ).
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