Agenda

Dijous, 25 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la presidenta de l’Associació
d’Intervenció en Drogodependències d’Ègara (AIDE), Cristina Valverde; inaugurarà
la Jornada “25 anys de treball comunitari a Terrassa” organitzada per AIDE. L’acte
tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del director del Diari de Terrassa,
Pedro Millán; del director general del Diari de Terrassa, Raúl Sanz; de la directora
territorial de CaixaBanc, Maria Alsina; i d’un/a representant de les entitats solidàries
de Terrassa; participarà en l’acte de presentació de la 2a edició de L’Espai Solidari
de Diari de Terrassa, treball periodístic de divulgació de l'activitat de les entitats
solidàries de Terrassa, que compte amb el patrocini de Obra Social “la Caixa”. L’acte
tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, i regidor de
Consum, Manuel Giménez, rebrà una delegació de personal tècnic de l’Agència de
Protecció del Consumidor de Turquia en el marc del programa de visites de bones
pràctiques que estan duent a terme a l’Estat espanyol. La delegació visitarà el Servei
de Consum de l’Ajuntament de Terrassa, ubicat a l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95). La delegació rebrà informació sobre l’organització del Servei
de Consum municipals, els serveis que ofereix i les consultes més habituals.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l'espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Es treballa per conèixer la
importància de la nostra marca i els passos necessaris per poder crear-la, identificar
les estratègies necessàries per projectar-la i fer-nos visibles i posicionar-nos a la
xarxa. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum “Shine”, a càrrec del Grup d’Artteràpia Atenea.
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 12 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Cloenda del cicle “Diàlegs en
comunitat” amb la representació de l’obra de teatre “La sopa de l’avi”, a càrrec del
Grup de Teatre de Salesians Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de cuina: “Receptes amb roses i llibres”, a càrrec
de Dani Aranda. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Sant Jordi amb el Martí i la Martina”. Adreçat a famílies amb
infants de 0 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Terrassa llegeix. Tertúlia amb l’escriptora Gemma Ruiz al
voltant de la seva novel·la “Argelagues”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sèrieaddictes: “Els dolents”. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura de la Casa del Llibre: “El col·leccionista
de fades”, de Josep Ballester, XXè Premi Ciutat d’Alzira. Amb la presència de l’autor.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Temporada de Música Clàssica: Concert “De Moscú amb amor”, a càrrec de la
Saxofonietta Köln, dirigit per Xavier Larsson Paez amb obres de compositors russos
(Sergei Rachmaninov, Sergei Pavlenko i Igor Stravinsky). Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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