Agenda

Dijous, 27 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i del regidor de Manteniment Urbà,
Pedro Domínguez, presentarà el Pla Integral d’Actuació de Millora de l’Espai Públic
“Terrassa Barris en Marxa”. Aquest Pla contempla un conjunt d’actuacions integrals
per tot el territori, amb l’objectiu de millorar, adequar i dignificar l’espai públic de la
ciutat. En total es presentaran 75 projectes, distribuïts per tots els barris de la ciutat.
En total es portaran a terme 400 intervencions, amb un pressupost total de
3.232.530 euros. A la roda de premsa, que tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), assistirà també la regidora
de Participació Ciutadana, Districtes i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple Ordinari de l’Ajuntament,
corresponent al mes de març de 2014. La sessió tindrà lloc al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà la recepció als estudiants que
participen en un intercanvi escolar entre l’Escola Vedruna de Terrassa i l’Escola
Belga Mater Dei de Brussel·les. L’alumnat, de 15 a 16 anys, participa en intercanvi
amb l’objectiu de fomentar el coneixement d’altres cultures i millorar el coneixement
d’anglès i francès. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
Del 27 de març al 2 d’abril
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició Setmana PAC (Propostes d’aproximació als
clàssics): “Desitjos i pactes no desitjats”. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 9.30 h:
“Màrqueting personal. Descobreix la importància de la teva marca”: Aquest espai de
coneixement es composa de quatre sessions. En la primera, es fa una introducció al
concepte de màrqueting personal. En una segona, s’explica el concepte de marca
personal i com es dissenya un pla de màrqueting personal, mentre que a la tercera
es treballen les estratègies de visibilitat. Després d’un mes, aproximadament, es fa
una quarta sessió on s’exposen els resultats i es valoren els plans elaborats per les
persones que han participat. 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:
“Domina els processos de selecció”: Aquest espai de coneixement està format per
tres sessions de 5 hores de durada. En la primera sessió es coneix com s'elabora un
procés de selecció des de l'inici fins a la contractació. En la segona sessió, la
temàtica gira al voltant de 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. 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 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 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de llengua de signes en català. Per a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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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 17 h:
Club de lectura Fil per randa: “La llista dels meus desitjos”, de Grégoire Delacourt.
Activitat organitzada pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil a càrrec d’Helena
Peña. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: Taller: “La capsa de les cançons”, per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller: “Amb molt de tacte”, a càrrec de Sergi Portela, per a infants
d’entre 1 i 3 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “Fruites i verdures”. Activitat en anglès, per a infants de
8 a 12 anys, a càrrec del Banc del Temps. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
El gust per llegir: Activitat per descobrir els contes infantils a càrrec de Teresa Martí.
A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Científics i tècnics medievals”. Curset de ciència i
tècnica a l’edat mitjana (4a sessió). Al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
- mNACTEC la Biblioteca del Districte 5 (rbla. d’Ègara, 270).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix”, activitat infantil de lectura de contes. A
la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 22 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: Lliurament del premi Jassterrasman 2014 al
pianista Bruce Barth i concert amb Bruce Barth Trio + Perico Sambeat. A la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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