Agenda

Divendres, 20 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i de representants dels Grups
Municipals; presidirà la Nit de la Cultura, que acollirà la presentació del Llibre Blanc
de la Cultura. Durant l’acte, que tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15),
diverses personalitats del món de la cultura de la ciutat, introduiran els objectius de
futur recollits al Llibre Blanc en cinc grans eixos.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.50 h
La regidora de Turisme i vicepresidenta de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya (XATIC), Teresa Casals, presidirà, per delegació de l’alcalde i president
de la XATIC, Jordi Ballart, la reunió ordinària del Comitè Executiu i l’Assemblea
General anual de l’entitat, que tindrà lloc a l’Ajuntament d’Ascó (c/ de l’Hospital, 2,
Ascó).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a la representació de l’obra de teatre “Moulin Rouge”, a càrrec dels
Serveis de Teràpia Ocupacional de Prodis. Prèviament a la representació de l’obra,
es presentarà la Coral de Prodis, composta per 27 cantaires i dirigida per Josep
Puig. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Domina els processos de selecció”.
Els processos de selecció estan destinats a esbrinar quina és la candidatura més
adequada per a formar part d’un equip de treball determinat en l’empresa. Mitjançant
la nostra recerca de feina, es generen dubtes a l’hora de saber com afrontar un
procés de selecció. En aquest espai de coneixement, es donen les eines
necessàries per saber fer-ho, prenent com a eixos principals l’elaboració del procés,
l’entrevista i les proves de selecció. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta... Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, adreçat a joves de 12 a 15 anys. A
càrrec d’Isabel Pau. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. Story time: “Brown bear, brown bear”, a
càrrec de Salt Idiomes. Activitats per a infants de 4 a 12 anys. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller 9è aniversari: “En Sisc@ es vesteix de festa!”.
Activitat per a infants de 6 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: “El zoo d’en Pitus”, de Sebastià
Sorribas. Adreçat a infants de 8 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 20 h:
Activitats de BaumannLab – Laboratori de creació jove: 4a edició de La Descomunal.
Aquesta edició, centrada sobre la professionalització en el món de l’art i la creació,
comptarà amb un debat a càrrec de Miki Montlló, Oriol Hernández, Conrad Roset,
Majara Estudi, Imanol Buisán, David Corral i Júlia Ferrer. Tots, vinculats d’alguna
manera a Terrassa, presentaran el seu treball i es donaran a conèixer mostrant com,
a vegades, dedicar-se a l’art, pot ser una aventura dura i complicada però també
fructífera i gratificant. La 4a edició de La Descomunal, està organitzada per Tigomigo
i tindrà lloc a la galeria multidisciplinar Espai d’Art Tigomigo (c/ del Viveret, 17). La
Descomunal es porta a terme de manera bimensual per posar en comú experiències
artístiques a la ciutat de Terrassa.
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