Agenda

Dimarts, 8 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Missa de Celebració del Patró del
Cos de Bombers, Sant Joan de Déu, que tindrà lloc al Parc de Bombers de Terrassa
(av. de Barcelona, 287).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en la roda de premsa de presentació de l’acord de col·laboració esportiva
signat entre la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa i el CP San Cristóbal. L’acte
està organitzat per la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa i el CP San Cristóbal.
L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet, (c/ de la Font Vella, 28).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares; i d’altres membres del Consistori; presidirà l’acte central de
la campanya “Refugiades, desplaçades: l’exili invisible. Una mirada de gènere”,
commemorativa del Dia Internacional de les Dones. L’acte comptarà amb la
conferència “Refugiades, exiliades, dones invisible”, a càrrec d’Assumpta Montellà,
historiadora i escriptora, especialista en història oral i recuperació de la memòria
històrica de les dones. Montellà és coneguda per les seves investigacions i
publicacions sobre la Maternitat d’Elna i les persones refugiades al sud de França
durant la Guerra Civil Espanyola. Durant l’acte, l’alcalde també lliurarà el diploma del
premi del Concurs de Cartells del 8 de Març a la guanyadora, Josefina Viturtia.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, acompanyada de la directora
del CAP Rubí de MútuaTerrassa, farà la cloenda de la VI Jornada sobre Violència de
Gènere, organitzada per MútuaTerrassa sota el lema: “Dona, salut i justícia. Del
centre de salut al jutjat”. La Jornada, que s’iniciarà a les 8.45 h a l’Edifici docent de
MútuaTerrassa (c/ de Sant Antoni, 39), comptarà amb diverses ponències i taules
rodones per parlar de les diferents actuacions que han de seguir els i les
professionals per acompanyar la dona afectada de violència de gènere, des de que
arriba a un centre sanitari fins al sistema judicial.
A les 16.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) les persones participants en
el Projecte Erasmus+ “Les escoles promouen les Energies Renovables”. Les escoles
participants en la realització d’aquest projecte són: Martin Luther Schule, de Marburg
(Alemanya), Levi-Ponti, de Mirano (Itàlia), Federico Mayor Zaragoza, de Sevilla,
Meslek Lisesi, d’Estambul (Turquia), i l’Institut Can Jofresa de Terrassa. L'Institut
Can Jofresa participa en aquest projecte internacional dintre del Programa Erasmus+
i organitza la trobada de tots els participants a Terrassa del 6 al 12 de març. Durant
aquests dies de treball també es realitzaran algunes activitats lúdiques i de
coneixença de la ciutat.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Eines 2.0”. L'espai de xarxes
professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que es troben en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes
professionals són un canal a tenir en compte en la recerca d'ocupació. A l'entorn
competitiu en que ens trobem, en el que la globalització i la tecnologia han donat lloc
a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de
trobar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.00 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. És l’inici del camí de la
orientació professional, es tracta de donar a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme, per tal que es pugui triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. La xerrada tindrà una durada de dues hores aproximadament.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa: Visita guiada a l’Arxiu Històric amb
perspectiva de gènere “Amb veus de dones”, a càrrec de Joan Soler, director de
l’Arxiu Històric de Terrassa, i Maria Josep Ariño, tècnica de l’Arxiu. Aquesta activitat
s’engloba dins el cicle Dia Internacional de les Dones – 8 de març de 2016 –
“Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una mirada de gènere”. Es pot veure a
l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich,
268).
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A les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació : Formació Ocupacional 2016: “Curs d’operacions de
gravació i tractament de dades”, Mòdul de tractament de dades, textos i
documentació”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 B).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre, “Amb ulls de nena”, d’Encarnació
Martorell i Gil, a càrrec de Salvador Domènech, editor i investigador en pedagogia.
Dietari que Encarnació Martorell i Gil va escriure en plena Guerra Civil, quan ella era
amb prou feines una adolescent. De la mà del seu editor, comentaran l'obra i
donaran a conèixer l'autora que es un paradigma de dona lluitadora. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs per a infants: “Fes la teva portada”, a càrrec de
Ferran Juan Chiner. Curs adreçat a infants a partir de set anys on se’ls ensenyarà a
fer portades de treballs d’escola amb ordinador. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “A favor de les noies”, a càrrec de Sònia
Garrido. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La biblioteca Central de Terrassa acollirà la presentació
del llibre “La vida sense la Sara Amat”, una obra de l’escriptor terrassenc Pep Puig
guardonada amb el Premi Sant Jordi 2015. La presentació anirà a càrrec del també
escriptor Jordi Lara i comptarà amb la presència de l’autor del llibre. L’acte,
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organitzat conjuntament per la Biblioteca Central de Terrassa i la llibreria La
Temerària es durà a terme a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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