Agenda

Dimecres, 9 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; presentarà demà les activitats de la campanya
“Els Bombers t’acompanyen a donar sang”, juntament amb el cap de la Regió
d’Emergències Metropolitana Nord, David Borrell; la doctora Maria del Mar Pujol,
metge adjunt del Banc de Sang i Teixits – Mútua de Terrassa; Xavier Casas, bomber
de Terrassa i un dels responsables del cos de Bombers de la campanya; i el cap
dels Bombers de Terrassa, Jordi Moreno. L’edició d’enguany de la campanya
arribarà a Terrassa el proper dissabte 12 de març quan, al llarg del dia, es podran fer
donacions de sang al Saló de Sessions de l’Ajuntament, mentre que el Raval de
Montserrat acollirà diverses activitats lúdiques per a petits i grans. La campanya se
celebra fins al 13 de març a 20 ciutats de Catalunya. L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, i la regidora de
Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, participaran en la inauguració de l’exposició
“Paraules descalces. Dones fent Pau”, del fotògraf Daniel Lagartofernández, que es
podrà visitar del 4 al 21 de març a Terrassa, concretament al costat de la Casa
Baumann (av. de Jacquard, 1). La mostra recull retrats de tretze dones israelianes i
palestines que treballen perquè s’assoleixi la pau al Pròxim Orient i es respectin els
drets humans. Com a dones, dediquen la seva energia i recursos a crear un altre
model de negociació i relació, construint ponts de diàleg entre les dues parts. A
l’acte, que forma part del Dia Internacional de les Dones – 8 de març de 2016 –
“Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una mirada de gènere”, també hi
participarà Tica Font, directora de l’Institut Català Internacional per la Pau,
organisme creat pel Parlametnt de Catalunya que ha impulsat l’exposició.
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A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la visita guiada a
l’Arxiu Històric de Terrassa, a càrrec de personal de l’Arxiu. L’acte, organitzat pel
Casal de la Dona, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones – 8 de març de
2016 – “Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una mirada de gènere”, tindrà lloc
a l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
A les 19 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la taula rodona:
“Les joves i la diversitat cultural: com caminem plegades”, dintre del Cicle Dia
Internacional de les Dones – 8 de març de 2016 – “Refugiades desplaçades: L’exili
invisible, una mirada de gènere”. L’acte, organitzat per la Taula de Gènere del
Districte 4, comptarà amb una ponència a càrrec de la Dra. Sílvia Carrasco,
antropòloga i coordinadora d’EMIGRA-CER Migracions, de la UAB. Especialista en
migracions, educació i relacions interculturals, és subdirectora del CER Migracions i
coordinadora del Grup de recerca EMIGRA. En la Taula Rodona també hi
participaran diverses dones que explicaran el seu propi procés migratori. Tindrà lloc
al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8.45 h:
Activitats del Servei d’Innovació i Universitats: Saló de l’Ensenyament – Fira de
Barcelona. L’Ajuntament de Terrassa promocionarà aquesta setmana l’oferta
universitària de la ciutat en la 27a edició del Saló de l’Ensenyament, que se
celebrarà del 9 al 13 de març al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona. El Servei
d’Universitats comptarà amb un estand a la fira per informar dels estudis universitaris
que es poden cursar al campus universitari de Terrassa. L’objectiu és promocionar
l’oferta universitària de la ciutat i l’ampli ventall de serveis i recursos adreçats als i les
estudiants. Tindrà lloc al Recinte Montjuïc, 1, Pavelló 2 E537.
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).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Interessos i competències professionals”. Per
poder establir quin és l'objectiu professional, abans cal reflexionar sobre quins són
els interessos professionals i quines són les competències associades. En aquest
espai de coneixement es tracten aquests dos aspectes tan íntimament relacionats
amb el projecte professional. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Seminari de tramitació telemàtica per a la creació
d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes aquelles
persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a SL, o
SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Eines 2.0”. Pensat per a aquelles
persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals
existents en línia, com les xarxes professionals, un canal a tenir en compte en la
recerca d'ocupació. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: 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 10.30 h:
Activa el + 60: Jardi de contes: taller de jardineria i horticultura, a càrrec del servei de
Promoció de la Gent Gran. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos,
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flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, proporcionar
nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es realitza amb
el suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. El taller "Jardí de contes"
s'emmarca dins del projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans".
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 16 h i a les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tallers d’Alfabetització Digital per a persones de + 55
anys. “Fotos i vídeos amb el mòbil. Mostra la teva creativitat”. Adreçat a persones de
més de 55 anys que volen avançar en l’ús del teu mòbil o tauleta. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 17 h:
Activitats del Servei Jove: BaumannLab Laboratori de Creació Jove. Sessió al
Medialab: “Penso, després imprimeixo en 3D”. Sessió per aprendre els
coneixements bàsics per crear els teus dissenys i convertir-los en objectes físics. Al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs per a infants: Fes la teva presentació amb Impress!,
a càrrec de Ferran Juan Chiner. Adreçat a infants a partir de nou anys on se’ls
ensenyarà a fer presentacions amb el programari lliure Impress. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Formació en TIC per a majors de 55 a la BCT. Taller:
“Apps i WhatsApp, comunicació instantània a través del mòbil”. Monogràfic de nivell
avançat, de 4 hores. Aquests tallers gratuïts tenen una finalitat inclusiva, amb
l'objectiu que el col·lectiu de persones majors de 55 anys no quedi al marge de les
noves tecnologies. Amb aquestes formacions s'ensenya a utilitzar els nous
dispositius mòbils, familiaritzant els assistents amb aspectes com la connexió a una
xarxa Wi-Fi, navegar amb la tauleta, aprofitar les funcions del telèfon mòbil o
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gestionar els seus propis comptes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Activitat NPL – Nascuts Per Llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec
de l’Alba Castillo, Carme Martínez, Eva Fernández, Eva Marbà, Marcela Rubio i
Isabel Solsona. Adreçat a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Cerquem salut: Xerrada: “ Com cuidem i com ens cuidem”, a càrrec de Mari Charo
Portero i Maria R. Rodríguez, infermeres de família i comunitària del Cap Terrassa
Nord. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat, a càrrec de Fina
Ginesta. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares: “Responsabilitat a
l’espai públic”, a càrrec de Luci Morera, tècnica de mediació del servei de ciutadania
i drets civils. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei Jove: Sessió informativa: “Oportunitats per a menors a
l’estranger”. Adreçat a joves menors de 18 anys que volen marxar a l’estranger
aquest estiu. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Club de lectura amb perspectiva LGTB: “Adéu a l’Eddy Belleguele”, d’Edouard Louis,
a càrrec de Raúl Portero (escriptor terrassenc guanyador del 4t Premi Terenci Moix
de narrativa Gai i Lèsbica de la Fundació Arena). A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

