Agenda

Divendres, 30 de gener

AGENDA

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà la 2a Cursa Solidària per la Justícia
Social de Terrassa, conjuntament amb Enrique Rodríguez, secretari general de
CCOO del Vallès Occidental, i Josep Sancristòfol, secretari general de la UGT del
Vallès Occidental. La Cursa Solidària per la Justícia Social de Terrassa, que tindrà
lloc el diumenge 22 de març, està organitzada pels sindicats UGT i CCOO del Vallès
Occidental, la Unió Atlètica de Terrassa, el Consell Esportiu del Vallès Occidental de
Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa, l’Esplai la Fàbrica de Can Tusell i
Prodiscapacitats Fundació Privada (Prodis), amb la col·laboració de Creu Roja, que
gestionarà la recollida d’aliments, i de diversos col·laboradors i patrocinadors. La
roda de premsa, a la que també assistiran el tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i el regidor d’Esports, Alfredo
Vega; tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, i del tinent d’alcalde Alfredo Vega, rebrà una delegació de la Federació de
Cases i Centres Aragonesos a Catalunya, encapçalada pel seu president, Jesús
Gascón, i del Centre Aragonès de Terrassa. El motiu és el lliurament d’una placa a
l’Ajuntament de Terrassa com a agraïment a la col·laboració municipal en els actes
del centenari del Centre Aragonès de Terrassa i de la IV Trobada de Centres i Cases
d’Aragó a Catalunya que es va celebrar a Terrassa el passat 22 de novembre. La
recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de presentació de l’Anuari
Terrassa 2014, editat per l’Arxiu Tobella. Aprofitant que enguany l’Arxiu Tobella
editarà, conjuntament amb la Fundació Sant Galderic, un llibre sobre les masies del
terme de Terrassa, l'acte de presentació del llibre anirà precedit de la conferència
“La gent de les masies de Terrassa no van néixer sota una col” a càrrec del
genealogista, Esteve Canyameres. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde
de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i el regidor de
Cultura, Amadeu Aguado; tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Arxiu Tobella (placeta de
Saragossa, 2).

ALTRES ACTIVITATS

Del 30 de gener al 28 de febrer:
Mes de la Pau: Mostra de llibres a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157). El Grup de Biblioteques Associades a la UNESCO celebra cada mes de febrer
el Mes de la Pau. Els actes s'inicien cada 30 de gener, Dia Escolar de la NoViolència i la Pau, amb una mostra de llibres i s'allarguen fins al 28 de febrer amb
activitats orientades a projectar valors d'educació per la pau com ara el compromís,
la solidaritat i el respecte als drets humans. Amb la col·laboració de la Xarxa Civil
Unesco Catalunya i del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Terrassa.
A les 9 h:
Mostra del Coneixement: “La petjada ecològica”. La petjada ecològica és un índex
ambiental de caràcter integrador de l’impacte exercit per una comunitat humana,
ciutat, regió, país o persona sobre el seu entorn. Es treballarà el concepte de “dèficit
ecològic” i, com a activitat, es connectarà amb un simulador que, de forma gràfica i
molt il·lustrativa, calcularà la petjada ecològica personal a partir d’un qüestionari.
L’activitat, organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament, tindrà lloc a l’Escola Tecnos (c/ de Topete, 34).
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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).
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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Fem màgia amb els llibres”. Activitat a càrrec de
Núria Sanahuja per a infants de 10 a 13 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura en francès: “Les desorientés”, d’Amin
Maalouf, a càrrec de Xavier Rodríguez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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