Agenda

Dimarts, 19 de desembre

AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado; acompanyat del director artístic del CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, Pep Pla; i d’una persona representant de la Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil de Terrassa; participarà en la roda de premsa de
presentació de la programació teatral del CAET per al primer semestre del 2018, una
programació de qualitat pensada per als públics diversos de la ciutat. L’acte, on
també es farà una valoració de la temporada de teatre 2017, comptarà amb un vídeo
resum de presentació de la nova temporada Gener-Juny, i amb la intervenció de
diversos artistes programats que comentaran i recomanaran les seves respectives
obres.
A les 18 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà al berenar adreçat a la gent gran
“Nadal al Roc Blanc”, organitzat per l’Associació de Veïns del Roc Blanc. L’acte
tindrà lloc al local de l’entitat veïnal (c/ del Roc Blanc, 48).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania i Drets Humans, Adrián Sánchez, assistirà a la
representació de l'obra de teatre 'Moudou, Moudou', una obra dirigida per Nadia
Zuñiga i representada per la companyia Estereorum's, dins de les activitats del Pla
de Continuïtat del Pla de Barris del Districte 2. Aquesta companyia de teatre
amateur, va néixer el 2011 dins el marc del Pla de Continuïtat del Pla de Barris al
Districte 2, i està formada per un grup de veïns i veïnes de diferents orígens, que van
mostrar interès per formar un grup de teatre, explicar les seves experiències
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migratòries i treballar a favor de la convivència. Es tracta d’un grup que es
caracteritza per la diversitat de procedència dels actors i actrius (Bolívia, Colòmbia,
Espanya, Guinea Equatorial i Senegal), i pel compromís amb el teatre com a eina
per aconseguir una millora social. L'obra es representa coincidint amb el Dia del
Migrant, que commemora la Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets
de totes les persones que han migrat i de les seves famílies. L’espectacle es podrà
veure al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el curriculum vitae
per competències”. En aquesta tipologia de CV s'incorpora el concepte de
competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual. Tindrà lloc a
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei Ciutadania i Foment de Terrassa: Mercat de Treball:
Col·laboració amb servei de primera acollida. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Vull emprendre, per on
començo”. Sessió informativa, dirigida a emprenedors i emprenedores on s'expliquen
qüestions bàsiques a tenir en compte abans de crear una empresa. Tindrà lloc a la
sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”. Espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Quico canta: “Tió de Nadal. Activitat adreçada a infants
fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Celebració del Dia dels Drets Humans: “Drets Humans... al carrer!”, espectacle de
contes a càrrec de l’animador infantil Carles Cuberas. L’activitat, organitzada pel
Servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “La maldición de los Dain”, de Dashiell
Hammett. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Cicle Sons del Nadal: Cantada de “villancicos” catalans i aragonesos. A càrrec de
Rondalla i Cor del Centre Aragonès de Terrassa. Tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament
(Raval de Montserrat, 14.)
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