-Agenda

Dijous, 21 de març
AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la roda de premsa de presentació de la IV edició a Terrassa de la
mostra de col·leccionisme Playmobil, que tindrà lloc els dies 30 i 31 de març al
Recinte Firal. A l’acte també participarà el director de la mostra, Ignasi Puig, i el
membre de la Junta Directiva de l’associació de comerciants Terrassa Centre, Xavi
Linares. La Mostra de col·leccionisme Playmobil està organitzada per Smart Play i
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa i Terrassa Centre. L’acte
tindrà lloc a la seu de l’associació de comerciants Terrassa Centre (c/ dels
Gavatxons, 9, 1r pis).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà a l’acte de lliurament del 1r Premi del Concurs de Disseny en
Fusta Jordi Amat organitzat pel Gremi de la Fusta que tindrà lloc a la seu de l’entitat
(c/ de Sant Pau, 6). L’Ajuntament de Terrassa patrocina el primer premi d’aquest
concurs valorat en 1.500 euros. Amb aquest concurs, el Gremi vol promoure el
disseny industrial en fusta (mobiliari de la llar i en general) i reconèixer la tasca dels
professionals del disseny de tot Catalunya que aposten per aquest materials.
A les 18.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, participarà en l’acte
d’inauguració de l’exposició i a la projecció del documental “El compromís sindical i
polític de les dones de Terrassa a la transició”, juntament amb Teresa Rodríguez,
historiadora, i de Mercè Gómez, presidenta del Casal de la Dona de Terrassa. L’acte
també comptarà amb l’assistència del regidor de Presidència, Javier García. El
projecte mostra 25 dones de Terrassa que van tenir un compromís polític, sindical o
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veïnal durant la transició democràtica. L’acte comptarà amb una lectura dramatitzada
a càrrec de l’actriu terrassenca Esther Lázaro amb l’acompanyament musical de tres
estudiants del Conservatori Municipal de Terrassa. L’acte, que tindrà lloc a l’Arxiu
Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268) està organitzat per Sabates
Vermelles (Grup de memòria històrica del Casal de la Dona) amb la col·laboració del
Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa, el Centre d’Estudis
Històrics de Terrassa (CEHT) i Terrassa Memòria. Aquesta exposició es podrà visitar
fins al 26 d’abril a l’Arxiu Històric de Terrassa. Seguidament, itinerarà pels centres
educatius del Vallès Occidental. L’acte forma part dels actes del Dia Internacional de
les Dones 8 de març de 2019.
A les 22 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al concert del David Murray Quartet (David Murray, saxo tenor; David
Bryant, piano; Dezron Douglas, contrabaix; i Eric McPherson, bateria) que tindrà lloc
a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24) dins del 38è Festival Jazz
Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Portals de recerca de feina”. Consistirà en
donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat, Rubí, Sabadell i
Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran portals de
recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina: empreses de
treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura. Finalment, es
mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la recerca de
feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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).
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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 d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa: “La Villa de las telas”, de l’escriptora alemanya Anne Jacobs. En aquesta
primera sessió es comentarà la primera meitat del llibre. Tindrà lloc al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 18 h:
Sinèrgies: Xerrada: “Què fer com a pares i mares davant l’assetjament escolar?”. A
càrrec del Servei d’Educació de l’Ajuntament. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura del dijous: “La meva Cristina i altres contes” de
Mercè Rodoreda. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Filoteca: “Mirades ètiques al carrer”. A càrrec del professorat
Adhoc Vallès Occidental. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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