Agenda

Dimecres, 12 de febrer
AGENDA
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de la Maurina, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
ALTRES ACTIVITATS
12 i 13 de febrer:
III Foro Transfiere: Representants del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa
Orbital.40, participaran en el III Foro Transfiere que tindrà lloc a Màlaga i està
considerat pel Miniseri d’Economia i Competitivitat com el principal esdeveniment
espanyol de transferència de tecnologia. Al fòrum hi participaran 23 parcs científics i
tecnològics d’arreu de l’Estat, 14 entitats ubicades en aquests recintes i la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), de la que
també forma part Orbital.40.
A les 9.30 h:
“Xarxes professional. Eines 2.0”: Formació composta per quatre sessions de quatre
hores consistent en una introducció a les xarxes socials i professionals: Facebook,
Xing, Viadeo, Twitter i, molt especialment, Linkedin, ja que és la que compta amb un
major nombre de membres i es tracta de la més orientada a professionals i
empreses. Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació i Foment de
Terrassa, tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa, (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
“Màrqueting personal. Descobreix la importància de la teva marca personal”: Aquest
espai de coneixement es composa de quatre sessions. En la primera, es fa una
introducció al concepte de màrqueting personal. En la segona, 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. Després d’un mes, aproximadament, es fa una
quarta sessió on s’exposen els resultats i es valoren els plans elaborats per les
persones que han participat. Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació i Foment de Terrassa, s’impartirà a la seu de Foment de Terrassa, (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10.45 h:
“A prop dels Suris”: Projecte educatiu portat a terme des del 2007 pel Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb l’artista local Rat
Soriano per apropar els infants i les seves famílies a l’art i la cultura en general.
Enguany s’han pres com a referents la figura i l’obra dels artistes terrassencs “Els
Suris”, Maria Dolors Duocastella i Floreal Suriguera, que visitaran l’Escola Bressol
Municipal Vallparadís per convidar als infants a participar en la seva obra (pl. de
Marta Mata, 5).
A les 15.30 h:
Formació per a la Innovació: “Formes d’accedir als mercats internacionals. Agència i
Franquícia”: Formació destinada a conèixer les diferents formes d'accés als mercats
internacionals per decidir l'opció que interessa més a cada empresa. També
s’ensenyarà a saber interpretar un contracte d'agència internacional, trobar l'agent
més idoni i conèixer el model de franquícia internacional. Organitzada per Orbital.40,
tindrà lloc al Quadrant.0 (c/ dels Telers, 5, 2a planta).
A les 17.30 h:
Mes de la Pau: Taller infantil: “Missatges de Pau”, per a infants de 6 a 9 anys.
Activitat organitzada per la regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 17.30 h:
Xerrada amb motiu del 25è aniversari de l’Institut Santa Eulàlia: “La reforma de les
pensions”, a càrrec de Blas Jiménez, Alejandro Rodríguez, Plácido Lordán i un
representant dels Iaioflautes de Terrassa. Activitat organitzada pel Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa. A l’Institut
Santa Eulàlia (av. de Santa Eulàlia, 72).
A les 18 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de flabiol i guitarró, a càrrec de Miqui Jiménez. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “Com afavorir l’èxit escolar des de casa”. A càrrec de
Ramon Casals, professor d’educació secundària i expert en relacions pares-fills.
Activitat organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Casa de la Música: Master Class: “La tècnica instrumental d’estudi en rutina diària” i
“La trompeta dins d’una sessió de metall”. A càrrec de Matthew Simon. Activitat
organitzada per la Casa de la Música de Terrassa al Vapor de Creació Musical (c/
Mare de Déu dels àngels, 76).
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