Agenda

Dimecres, 28 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà la primera sessió d’Espai Públic i
Cooperació Ciutadana, adreçada a treballadors i treballadores municipals,
especialment al personal vinculat al desenvolupament de projectes col·laboratius a
la comunitat, dins del cicle “Reptes de l’Ajuntament en l’Aprenentatge Organitzatiu”.
Aquesta primera edició del cicle s’ha dissenyat amb tres sessions que es portaran a
terme durant el primer trimestre de l’any. La xerrada anirà a càrrec de l’assessora en
espai públic, Itziar González, que parlarà sobre: “Les xarxes i la participació com un
element clau en la dinamització i ús social de l’espai públic. Relat del procés de
reactivació de la nova centralitat del Vapor Gran”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
L’acte serà obert als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets
Civils, Lluïsa Melgares, parlarà sobre la situació actual econòmica i social de la ciutat
com a convidat del Dinar / Conferència organitzat per l’Església Evangèlica Unida
sota el títol “Fe i societat amb diàleg”. L’acte tindrà lloc a la Sala de Juntes de
l’Església Evangèlica Unida (av. de Béjar, 299).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina
Soler, assistirà a l’acte d’homenatge organitzat per la Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica Oncolliga a les persones i entitats col·laboradores amb motiu del
10è aniversari de l’entitat. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de les Cotxeres del
Palau Robert de Barcelona (pg. de Gràcia, 107) i està previst que l’Ajuntament de
Terrassa rebi un dels reconeixements.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El conseller d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a l’acte de reconeixement organitzat
per Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (Prodis) als esportistes de
l’entitat participants als Jocs Special Olimpics que es van disputar a Calella del 30
d’octubre al 2 de novembre de 2012. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell
de Terrassa (pl. del Tint, 4).
A les 19 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
Xerrada de l’associació Amics de Fundase, que des de Terrassa recapta els ajuts i
subvencions per poder sufragar la major part dels projectes i actuació de l’ONG
Fundase que treballa a El Alto Bolívia impulsant projectes de cooperació per millorar
les condicions de vida dels habitants de la zona i les mancances educatives, socials i
sanitàries que pateix la població d’El Alto. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 ((rbla. de Francesc Macià, 193).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Activa l’autoconeixement". En aquest
espai de coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre consciència
d’aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es
pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què
ens agrada, com som, com ens valorem, per a què servim, quines coses sabem fer i
en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l’entorn i
com reaccionem davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Eines 2.0 per a la recerca de feina".
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 més a tenir en compte en la recerca
d'ocupació. A l'entorn competitiu en què 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).
A les 10 h:
Formació als Puntxarxa: Correu electrònic (nivell 1). A càrrec de Daniel Escofet. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Danses del món”, a càrrec de Maria
Cormand. Taller adreçat a infants de 6 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/
del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat per a
joves de 12 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Hora del conte: “Història viatgera”, a càrrec de Sandra
Rossi. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Un conte, un somni: “Tastet de Lluna”, a càrrec de L’Escola
Bressol El Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès, a càrrec de Raúl Reyes. Nivell
intermedi. “Officially Dead”, de Richard Prescott. A càrrec de Salt Idiomes i la BCT. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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