Agenda

Dimarts, 18 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al dinar del Cercle de Joves Empresaris
de la Cecot, que tindrà lloc a la seu de l’entitat (c/ de Sant Pau, 6).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la 14a
Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que se
celebrarà a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú (c/ d’Olesa de Bonesvalls,
8). En aquesta Assemblea hi participaran més de 200 ajuntaments catalans i es
tractaran temes relacionats amb el Pacte d’Alcaldes en referència al Canvi Climàtic i
amb els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), a banda d’altres, com l’estalvi i
eficiència energètica i la mobilitat. També es portarà a l’Assemblea la proposta
d’aprovació de la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació del món local als
efectes del canvi climàtic al territori i al litoral. Aquesta proposta exposa la necessitat
de donar impuls als aspectes relacionats amb el canvi climàtic i als compromisos
assumits pels ajuntaments i altres administracions per assolir el 2020 un 20% de
reducció d’emissions de CO2.
A les 15 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, farà una xerrada sobre Convivència i
Civisme a alumnes de l’Escola Salvador Vinyals, del barri de Vilardell (c/ de la Rioja,
30). De 15 a 16 h, la xerrada es farà a grups de 3r i 4t i de 16 a 17 h a grups de 5è i
6è. En les xerrades també participaran el director de l’Escola, Carlos Lázaro i
representant de la Policia Municipal i de l’AV de Vilardell, a més de veïns i veïnes del
barri.
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A les 17.30 h:
El regidor de Premsa i Comunicació, Juan Antonio Gallardo, rebrà el segell
Infoparticip@ 2013 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local,
atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona. El laboratori atorga aquesta certificació als webs
municipals que publiquen una informació que facilita que la ciutadania tingui
coneixement sobre els representants polítics del municipi, com es gestionen els
recursos col·lectius i quines formes de participació té al seu abast. L’acte de
lliurament del segell Infoparticip@ tindrà lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona (av.
Diagonal, 686), presidit per la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana
Ortega, i el rector de la UAB, Ferran Sancho.
ALTRES ACTIVITATS
Del 18 al 31 de març:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Poemes objecte”, de Manuel Rebollo. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
Del 18 al 31 de març:
Activitats de la BCT Xarxa: Dia Mundial de la poesia: Mostra de llibres de Montserrat
Abelló. El 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i des de l'any 2007, la Institució
de les Lletres Catalanes celebra aquesta jornada i en aquesta edició promou més de
100 accions als territoris de parla catalana. La institució demana a un poeta que faci
una poesia expressament per a aquesta jornada, que es tradueix a una vintena
d'idiomes i es reparteix en forma de desplegable. La poeta Montserrat Abelló
(Tarragona, 1918) serà la protagonista d'aquesta edició i el poema que ha escrit es
titula: 'Tan sols la paraula nua'. Podeu passar per la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157) a recollir el vostre exemplar.
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A les 9.30 h:
“Crea el teu CV. Treu partit als punts forts i organitza les dades”: Formació composta
de dues sessions, la primera de 5 hores de durada, on es treballa el concepte teòric
de currículum, presentació i consells sobre aquest, tipus que existeixen i anàlisi del
propi CV, i una segona sessió individual que consisteix en una entrevista amb la
persona que ha guiat la sessió per aprofundir en cada cas individual. Organitzada
per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i Foment de Terrassa. A la seu
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
“Activa l’autoconeixement”: En les quatre sessions, de 5 h de durada, es treballa
sobre el projecte professional i es reflexiona sobre interessos professionals,
motivacions, coneixements i competències, autoestima, gestió del temps i la
frustració. També sobre els aspectes fonamentals de la comunicació, estils i
facilitadors. Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i
Foment de Terrassa. A la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 i a les 15 h:
“Xarxes professionals. Eines 2.0”: Formació de 5 sessions de 4 hores. En aquestes
sessions es treballa 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 la més orientada a professionals i empreses.
Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i Foment de
Terrassa. A la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.45 h:
Oferta d’activitats de la Guia del Servei d’Educació: “Anda jaleo jaleo”, projecte
pedagògic – teatral sobre la II República espanyola i la Guerra Civil. Aquest
espectacle inclou històries, poemes, música i cançons de la República i la Guerra
Civil espanyola en el període que va del 1930 al 1940. A càrrec del grup
Catorzedeabril, que forma part de l’Associació Cultural que porta el mateix nom. El
grup està format per actors de diferents generacions, dedicats al teatre i a la música,
encapçalats per la família Lucchetti. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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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 h:
Cicle de conferències de la universitat a l’empresa: “Networking professional i xarxes
de contactes en la recerca de feina”, a càrrec del Col·legi d’Enginyers Tècnics de
Terrassa. A la Sala de Conferències de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de
Colom, 1).
A les 12 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell inicial a càrrec de Montserrat
Garcia. 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 h:
Programa THAO de salut infantil: Taller infantil Thaoins, a càrrec de Marga Sánchez.
Per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Club dels deures: 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 18.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2014: Presentació del llibre “Sabers femenins a
l’Europa Moderna”, a càrrec de Núria Solsona, coautora del llibre. Activitat
organitzada pel Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. A la
Llibreria Abacus (c/ de la Font Vella, 72).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’iniciació a l’escriptura literària, a càrrec de l’escriptora
Sílvia Alcàntara. A la Bilbioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Sessió de debat del Reglament de Participació Ciutadana: Organitzat pel Servei de
Participació Ciutadana i Equipaments Cívics de l’Ajuntament de Terrassa. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “1.280 ànimes”, de Jim Thompson, a
càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 19 h:
Club dels deures: Espai Estudi + 15, per a joves a partir de 15 anys. A càrrec del
Districte Jove. A la Sala Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Alfonso Borri Amigó, un inventor
sabadellenc i el seu context històric, de Montserrat Borri. A càrrec de l’autora; Jaume
Valls, periodista i escriptor; Marina Esteban, catedràtica d’Història Contemporània; i
Antoni Garriga, exempresari tèxtil. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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