Agenda

Dijous, 20 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà demà la jornada “Com fer front a la
manca d’habitatge social”, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i
Culturals (DESC). La jornada es farà a la Sala d’Actes del Vapor Universitari de
Terrassa (c/ de Colom, 114). A l’acte d’obertura, que tindrà lloc a les 9.30h,
intervindran l’alcalde i Ada Colau en representació de la PAH. A continuació, i durant
tot el matí, la jornada abordarà experiències europees, autonòmiques i locals de
mobilització d’habitatge buit, destacant especialment la iniciativa promoguda per
l’Ajuntament de Terrassa de multar les entitats bancàries per tenir pisos desocupats.
La jornada comptarà amb la participació de la tinenta d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Carme Labòria; del tinent d’alcalde de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i de la regidora de Polítiques Socials
d’Habitatge, Lluïsa Melgares.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició
temporal “Pont, Aurell i Armengol, Una empresa tèxtil innovadora i centenària”, que
tindrà lloc al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270). L’exposició es podrà visitar, fins al 12 d’octubre del 2014, a l’espai
d’Empreses Centenàries mNACTEC.
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ALTRES ACTIVITATS
Del 20 al 26 de març
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: Setmana PAC (Propostes d’aproximació als
clàssics). A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
Del 20 de març al 14 d’abril
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “De cap a l’aventura”, a càrrec del Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil. Activitat organitzada per la Diputació de Barcelona
i la BCT. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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 9.30 h:
“Avança: El CV per competències”: Aquest espai de coneixement es composa de
dues sessions. En la primera, de 5 hores de durada, 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. Organitzat
per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i Foment de Terrassa. A la seu
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 15.30 h:
Formació per a la Innovació. Com utilitzar internet per internacionalitzar-se:
Organitzada per Orbital 40 al Qu4drant.0 (Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, 2a
planta).
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 10.30 h:
Activa el + 60. Les Masies de Terrassa: Visita a la Casa Alegre de Sagrera. Activitat
organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa. A
la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 15.30 h:
Formació per a la Innovació. Com utilitzar internet per internacionalitzar-se:
Organitzada per Orbital 40 al Qu4drant.0 (Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, 2a
planta).
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 gust per llegir”, activitat infantil a càrrec de Teresa
Martí. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: Activity English, activitat de suport als
deure en anglès adreçada a infants d’entre 8 i 12 anys, a càrrec de Martha Bernal. A
la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil, per a joves d’entre 8 i 10 anys. “Contes i
Fantasticontes”, de Gianni Rodari. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “La circulació de les idees, les innovacions i les
persones a l’edat mitjana”. Curset de ciència i tècnica a l’edat mitjana (3a sessió). Al
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - mNACTEC la Biblioteca del Districte
5 (rbla. d’Ègara, 270).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Vine a fer trobador!”, activitat per a infants de 8 a 12
anys, a càrrec de Marga Sánchez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “El viatge de primària a secundària”, a càrrec d’Antoni
Argent, professor de secundària i coordinador del projecte educatiu “Millorem”.
Activitat organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Sessió de debat del Reglament de Participació Ciutadana: Organitzada pel Servei de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 22 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: Concert: Big Band. Cat, formació de jazz
orquestral dirigida per Peter Delphinich. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 24).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

