Agenda

Divendres, 14 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Promoció de la
Gent Gran, Josefina Soler, anirà a la festa de celebració del centenari de la Sra.
Juana Morante Olivares, que demà, 14 de febrer, farà 100 anys. La celebració es
farà a la Residència Sant Jordi (ctra. de Rubí, 423 – Les Fonts –).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 13 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà l’acte d’intercanvi de l’Escola Mare de
Déu del Carme amb la CSI High School for International Studies d’Staten Island
(Nova York). Ambdues escoles van començar la relació fa dos any i enguany és la
quarta trobada que fan. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al concert del cantautor Paco
Ibáñez, organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa dins del Cicle
Terrassa Música Moderna en col·laboració amb el Festival Barnasants. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
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).
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 10.30 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).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.00 h:
Mes de la Pau: Un paraigües per la pau. Els infants faran un punt de llibres amb
missatges de pau. Aquests es penjaran a un paraigües mòbil que decorarà la Sala
Infantil de la BD2 com a símbol de la pau al món. Activitat adreçada a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “Peace at last”. Conte en anglès per a infants de 4 a 12
anys. Activitat organitzada per la BCT i Salt Idiomes. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
Cicle Jazz a prop: Concert fusió de Funky & Blues a càrrec de Heart and Soul &
Rachel Berg. Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració del Club de la Gent Gran de Can Palet, l’AV de Can Palet i l’Associació
de Dones de Can Palet. Al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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