Agenda

Dimecres, 5 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del vespre:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a l’Enterrament de Sa Majestat Anita Botel, reina del Carnestoltes,
que tindrà lloc al Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa. La Rua Mortuòria
s’inicia a les 20 h i surt de davant de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presentarà el 8è Cicle de Teatre Escenes
Locals, que acostarà la programació teatral dels grups de teatre amateur de
Terrassa a tots els barris de la ciutat. Escenes Locals tindrà lloc del 16 de març al 22
de juny. La presentació, a la que també assistiran representants de les companyies
participants, tindrà lloc a la Sala Polivalent del Casal de Montserrat, Torre-sana i
Vilardell (c/ de Salamanca, 35).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, participarà a la roda de premsa de
presentació del programa d’actes del Centenari del Centre Aragonès de Terrassa,
que se celebra el proper dia 15 de març. L’acte tindrà lloc a la seu del Centre
Aragonès de Terrassa (c/ del Doctor Pearson, 139).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Interessos i competències (1a sessió): Utilitzant eines que ja existeixen a la xarxa,
podreu explorar quines professions us semblen més interessants, independentment
de l’experiència o formació prèvies i també aprofundir en el concepte de
competències, entenent aquestes com les característiques pròpies de les persones:
trets de personalitat, actituds, coneixements i habilitats que estan relacionades de
forma causal amb el bon acompliment d’un lloc de treball i que es posen de
manifest en forma de comportaments o conductes. Formació organitzada per l’Àrea
de Promoció Econòmica i Innovació i Foment de Terrassa. A la seu de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 8 h:
Cicle Activa el + 60. Viure la natura: Sortides amb dinar de sarró. De Tavèrnoles al
Parador de Sau. Itinerari de 14 km. Activitat organitzada pel Centre Excursionista de
Terrassa i el Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament.
A les 11 h:
Cicle de conferències de la Universitat a l’Empresa: “L’entrevista de feina I:
l’empresa i l’aspirant”. A càrrec de Laura Sarrión, tècnica de Gestió del Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement. La conferència, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, tindrà lloc a l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 17 h:
Sessió de Poesia: Activitat organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran i el
Club de Gent Gran del Districte 4. Al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany
(av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
Taller infantil: “Coneixem Terrassa”, a càrrec de Marga Sánchez. Per a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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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 18.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2014: Taula rodona: “Hijab, entre la tolerància i la
intolerància”. Participaran el Dr. Jordi Moreras, antropòleg i professor de la
Universitat Rovira i Virgili; el Dr. Francesc Xavier Marín, professor de la Universitat
Ramon Llull i membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la
Generalitat de Catalunya; i la Dra. Najia Lofti, directora del Centre d’Estudis i
Recerca en Economia i Finances Islàmiques de Barcelona. Activitat organitzada per
la Comunitat Musulmana de Terrassa amb la col·laboració del Servei de Polítiques
de Gènere de l’Ajuntament. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 18.30 h:
Sessió de debat del Reglament de Participació Ciutadana: A la Casa Baumann (av.
de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats a la BCT Xarxa: Cicle Trobades a la Terrassa. “Somiem truites”, xerrada
oberta a càrrec de Montse Rubio i Pol Serra, on s'explicarà en que consisteix la feina
de l'il·lustrador i en quins àmbits professionals la podem trobar. També ens
aproparem als clàssics de la il·lustració i a com la seva feina ha afectat de manera
directa o indirecta a àmbits professionals més moderns com les pel·lícules animades
o Internet. L’exposició “Somiem truites” es podrà veure a la BD2 fins al 18 de març.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats a la BCT Xarxa: Cicle Trobades a la Terrassa. Presentació del llibre de
poesia “La maniobra de Heimlich”, de David Yeste. A càrrec de Sergi Balari,
professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB. Activitat organitada per
la BCT Xarxa a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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