Agenda

Dijous, 6 de març
AGENDA
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, oferirà una roda de premsa per a presentar el concurs Tam! de músics
emergents, convocat per l’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Joventut,
la Casa de la Música de Terrassa i l'Associació per a la promoció Cultural InDirecte,
que gestiona els Bucs d'assaig municipals. A més del tinent d’alcalde, intervindran a
l’acte la directora de la Casa de la Música de Terrassa, Lali Pujol, i David Traver en
representació de l'Associació InDirecte.
A les 18.30 h:
El regidor de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio
Gallardo, moderarà el debat amb la ciutadania: “Eleccions al Parlament Europeu,
una oportunitat per decidir quina Europa volem”. Hi participaran: Joan Colom,
president del Consell Català del Moviment Europeu, i Susana Beltán, professora de
Dret Internacional Públic de la UAB. El debat està organitzada pel Servei de
Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa i pel Consell Català
del Moviment Europeu. L’acte tindrà lloc a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de
Colom, 1).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Cara a cara. El retrat a la col·lecció Foto Colectania”, que mostrarà obres de
fotògrafs internacionals com Alberto García Alix, Toni Catany, Joan Colom, Cristina
Garcia Rodero, Humberto Rivas, Ramón Masats, Xavier Miserachs i Francesc
Català-Roca. L’acte comptarà amb una presentació de l’exposició i dels artistes a
càrrec de Pepe Font de Mora, director de Foto Colectania. L’exposició es podrà
veure a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3) fins al 24 d’abril.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Interessos i competències (2a 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 9.30 h:
Avança: el CV per competències: Aquest espai de coneixement es compon de dues
sessions: la primera, de 5 hores de durada, on es treballen els conceptes teòrics i
s'aprofundeix en els recursos sobre competències i estructura d'aquesta tipologia de
CV. En una segona sessió, individual, es farà una entrevista amb la persona que ha
guiat la sessió per donar els darrers retocs al currículum per competències que ha
d'elaborar cada persona, entre una i altra sessió. 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 9.30 h:
Xerrades informatives del procés de preinscripicions i matriculació: A càrrec del
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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 11.30 h:
Xerrades informatives del procés de preinscripicions i matriculació: A càrrec del
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francec Macià, 189).
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A les 11.30 h:
“Cultura emprenedora a l’escola”: La cooperativa “Imaginadors”, formada per
alumnes de 5è de primària de l’Escola Cultura Pràctica, visitarà l’oficina de
Catalunya Caixa del carrer de Sant Pere, 44-46, per presentar el seu projecte
d’emprenedoria i formalitzar un microcrèdit de 100 euros a retornar el mes de juny
per poder endegar-lo. Aquesta activitat forma part del projecte “Cultura Emprenedora
a l’Escola”, impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionada pel Servei
d’Educació i el Servei d’Empresa de l’Ajuntament de Terrassa. Compta també amb
el suport d’altres departaments municipals, serveis i entitats ciutadanes.
A les 12 h:
“Cultura emprenedora a l’escola”: La cooperativa “El racó artesanal”, formada per
alumnes de 5è de primària de l’Escola Cultura Pràctica, visitarà l’oficina de
Catalunya Caixa del carrer de Sant Pere, 44-46, per presentar el seu projecte
d’emprenedoria i formalitzar un microcrèdit de 100 euros a retornar el mes de juny
per poder endegar-lo. Aquesta activitat forma part del projecte “Cultura Emprenedora
a l’Escola”, impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionada pel Servei
d’Educació i el Servei d’Empresa de l’Ajuntament de Terrassa. Compta també amb
el suport d’altres departaments municipals, serveis i entitats ciutadanes.
A les 17 h:
Club de lectura Fil per Randa: “La dama de l’unicorn”, de Tracy Chevalier, a càrrec
d’Helena Peña. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Grup de conversa en català: A càrrec del Banc del Temps. Adreçat a persones
adultes que saben una mica de català, però no s’atreveixen a mantenir converses
una mica llargues. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix”. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Amb molt de tacte”, activitat adreçada a famílies amb infants des
de 18 mesos fins a 3 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Club dels deures: “Activity English”, activitat de suport als deures en anglès a càrrec
de la voluntària nadiua Martha Bernal. Activitat per a infants de 8 a 12 anys. A la
Sala Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectoescriptura: “L’aventura de llegir”, per a infants de
9 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Sessió de debat del Reglament de Participació Ciutadana: Organitzada pel Servei de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa. Al Casal Cívic de Ca n’Aurell
(pl. del Tint, 4).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Els descobridors d’Àfrica”, a càrrec de
Montserrat Muntada. A la Biblioteca del Districte 6 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El nas de Mussolini”, de Lluís-Anton Baulenas,
a càrrec de David Yeste. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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