Agenda

Dijous, 30 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple Ordinari de l’Ajuntament,
corresponent al mes de gener de 2014. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, presidirà l’acte de
lliurament de diplomes del curs de “Coneixement de l’entorn” adreçat a nouvinguts i
nouvingudes (persones empadronades a Terrassa en els darrers dos anys). El curs
l’organitza el Servei d’Informació i Orientació al Novingut (SIO) del Servei de
Ciutadania i Drets Civils. L’objectiu és el de facilitar eines a les persones
nouvingudes majors de 16 anys a la ciutat de Terrassa perquè puguin conèixer la
ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS

Del 30 de gener al 8 de febrer:
Exposició: “18 anys de cooperació: de Terrassa al món”: Mostra organitzada per la
regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, formada per 20 plafons. La
intenció de l’exposició és donar a conèixer a la ciutadania la tasca que, mitjançant
projectes de cooperació al desenvolupament, s’ha dut a terme en més d’una
trentena de països des que el 1995 es va iniciar aquest treball solidari a nivell
internacional. Aquesta feina s’ha traduït en 336 projectes, fruit de la col·laboració
d’organitzacions de la ciutat amb les seves contraparts dels països del Sud, que han
servit per al desenvolupament de molts pobles en diferents àmbits com l’educació, la
salut, la promoció econòmica o l’apoderament de la dona. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 9.30 h:
Curs de màrqueting personal: “Descobreix la importància de la teva marca personal”.
Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de
Terrassa i Foment de Terrassa. Aquest espai de coneixement es composa de tres
sessions, en la primera es fa una introducció al concepte de màrqueting personal. En
una segona sessió, s’explica el concepte de marca personal i com es dissenya un
pla de màrqueting personal i a la tercera es treballen les estratègies de visibilitat. El
curs tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Curs: “Activa l’autoconeixement”: Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa. Quatre sessions, de 5
h de durada, en les que es treballa sobre el projecte professional, i es reflexiona
sobre interessos professionals, motivacions, coneixements i competències. També
sobre l’autoestima, las barreres i distorsions cognitives que la malmeten, sobre la
gestió del temps i la frustració, i sobre els aspectes fonamentals de la comunicació,
estils i facilitadors. El curs tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 10.30 h:
Tallers d’atenció a les famílies: Taller on es treballen eines i recursos per facilitar la
convivència i l’educació dels infants amb Trastorns de l’Espectre Autista. A càrrec de
Cristina Antolí. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17 h:
Taller de lectura en veu alta: Adreçat a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
El gust per llegir: Activitat per a infants per descobrir els contes de la mà de la
Teresa Martí. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Les activitats d’en Quico: “El Quico llegeix”, lectura de contes per a infants a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Taller: “Sanació a través de la veu”: A càrrec d’Esther Bometton, a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Poti poti de cançons”, taller per a infants de 0 a 3 anys a càrrec
de Sergi Portela. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
El gust per llegir: Activitat per a infants, contes a càrrec de Teresa Martí. Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults que convida a conèixer els clàssics
des de la perspectiva personal dels participants. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Xerrada: “Llegir i escriure: un aprenentatge a compartir pares i fills”: Activitat
organitzada pel Centre Terapèutic L’Encaix i la BD3, a càrrec de Marta Lindes. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19.30 h:
Casa de la Música de Terrassa: Master Class: “La creación de sonidos de
sintetizador i de órgano”, a càrrec d’Arecio Smith: Al Vapor de Creació Musical (c/ de
la Mare de Déu dels Àngels, 76).
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