Agenda

Dimarts, 5 de març

AGENDA
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de
l’Associació BiciTerrassa Club “BiTer”. Durant la reunió, que tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16), l’associació es presentarà a l’alcalde i
tractarà de temes d’interès per a l’entitat.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació: “Digital Health”: formació per dissenyar apps de
l’àmbit de la salut. Formació de 150 h entre sessions presencials (96 h) i online (54
h) destinada a aquelles persones que volen emprendre en el sector de M-Health o
que volen ampliar els seus coneixements de disseny d’aplicacions per a dispositius
mòbils. La formació s'impartirà fins al 10 d'abril de 2019 en modalitat semipresencial,
alternant sessions presencials els dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20 hores a la sala
d'actes Qu4drant.0 (a l’Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
Les hores de treball a distància es faran amb accés a materials online mitjançant la
plataforma del curs. Durant la formació, impartida amb col·laboració amb l’Euncet
Business School, les persones participants aniran assolint coneixements al voltant
de 4 blocs temàtics: Necessitats, oportunitats i emprenedoria social (20 h),
Tecnologia (40 h), Mercats (12 h) i Casos pràctics (64 h).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Fes del teu llibre”. A càrrec de Laura de
Rueda. Destinat a infants a partir de 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge: “Perles de Québec”. El
tradicional programa dedicat a recuperar grans joies del format enguany es deixa en
mans del Bureau du Québec à Barcelone i el Festival REGARD, Festival
International du Court Métrage au Saguenay. Des de ficcions i animacions
vertiginoses que arrasen en festivals fins a la delicadesa de la dansa i el documental.
Un homenatge a una de les potències mundials del cinema curt. Es projectaran 7
curts amb una durada total de 82 minuts. Destinat a majors de 12 anys. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acostat’t a la lectura: Club de lectura: “Nosaltres en la nit”, de Kent Haruf. A càrrec
de Núria Armengol. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
A les 19 h:
Connecta’t al feminisme: Xerrada i debat: “Gènere a l’escola. De la teoria a la
pràctica”. A càrrec de Marta Minguella Rebull i d’Íngrid Charria de Ros. Acte
emmarcat en el Dia Internacional de les Dones. Tindrà lloc als Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46).
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