Agenda

Divendres, 21 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 11.45 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.
Rosa López Alcaraz. La celebració es farà a la Llar Fundació Torres Falguera (av. de
l’Abat Marcet, 78).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la posada en escena de l’obra teatral
de Prodis - Prodiscapactitats Fundació Privada Terrassenca, “Mamma Mia!”. La
Coral de Prodis també oferirà un concert. La representació tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i la regidora del Districte 6, Teresa Casals,
assistiran a la inauguració del local de la Colla de Diables de Sant Pere Nord (c/ de
Roca i Roca, 112).
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ALTRES ACTIVITATS

A les 9.30 h:
“Activa l'autoconeixement. Coneix el teu potencial personal i professional” (4a
sessió): En les quatre sessions, de 5 hores de durada, 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. Activitat organitzada per l’Àrea de
Promoció Econòmica i Foment de Terrassa. S’imparteix a la seu de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
“Domina els processos de selecció” (3a sessió): Aquest espai de coneixement es
compon de tres sessions de 5 hores de durada. En la primera sessió es treballa per
conèixer com s'elabora un procés de selecció, des de l'inici fins a la contractació. En
la segona sessió la temàtica gira entorn l'entrevista de treball des d'un enfocament
global i finalment en la tercera sessió s'informa sobre proves de selecció i tipologia
de contractació. 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 17.30 h:
La “bededós” presenta...: Presentació de les darreres novetats infantils i juvenils
arribades a la BD”. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
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“Terrassa llegeix...”: Presentació del llibre “Flamenco en Terrassa”, homenatge a
l’univers artístic del flamenc i la seva història a la nostra ciutat. A càrrec dels seus
autors, Salvador Benincasa i Josep Lluís Garcia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Belluguet i companyia”, a càrrec d’Aurora Rincón. Activitat per a
infants a partir de dos anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “El primer viatge de Sasa”. Sessió especial per
commemorar el Mes de la Pau i com a activitat complementària de l’exposició: “La
pau es pot construir després d’una guerra?”. A càrrec de l’associació Una
oportunidad como los demás, per a infants a partir de 6 anys. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Taller: “Mou-te, el moviment és vida”: A càrrec de Maria Morera. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Lectura i comprensió de contes, il·lustracions, poemes i còmics
per a infants de 8 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Ascen Caballero. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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