Agenda

Divendres, 6 de març

AGENDA
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, signarà els convenis entre l’Ajuntament de Terrassa i les entitats de lleure de
la ciutat. En l’acte hi participaran, representant a les diverses entitats de lleure de la
ciutat: Noel Duque, del Grup d’Esplai La Fàbrica; Xavi Gómez, del CD Tremola;
Karina Crespo, de l’Insoc Guadalhorce; i Josep Rodríguez, del CD Can Palet i del
Grup de Colònies de Ca n’Anglada. L’acte tindrà lloc a l’Esplai de Ca n’Anglada (pl.
de Ca n’Anglada, s/n).
A les 19.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almaudena Almagro, assistirà a la xerrada –
col·loqui: “Dona treballadora en el sistema patriarcal-capitalista”, a càrrec de Begoña
Casado. L’acte forma part de la campanya ciutadana “Els temps de les dones. Dia
internacional de les dones”, impulsada per la regidoria de Polítiques de Gènere i la
Comissió 8 de març. L’acte tindrà lloc al Casal de la Dona (c/ de Galileu, 119).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Espais de Coneixement del Servei d’Ocupació: “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: autoestima, les
barreres i distorsions cognitives que la malmeten, gestió del temps i la frustració.
També sobre els aspectes fonamentals de la comunicació, estils i facilitadors. Tindrà
lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a la informàtica adreçat a persones que
volen iniciar-se en el món de les TIC. Tindrà lloc al Casal Cívic de Montserrat, Torresana i Vilardell (c/ de Salamanca, 35).
9.30 / 10.20 / 11.10 h
Activitats del Servei d’Educació: “La música ens mou”. Es tracta d’una proposta
pedagògica per introduir l’alumnat en el món dels sons a través dels instruments
musicals i les cançons. Aquesta proposta, en la que participen 28 escoles i 1.383
alumnes, té lloc en dos espais: Conservatori de Terrassa, on els alumnes assisteixen
a una sessió on se’ls presenten diferents instruments per acompanyar cançons
adaptades; i a l’aula, on es desenvolupa un treball previ i posterior a la sessió amb el
suport de materials pedagògics. L’activitat, adreçada a alumnes de P5, està
organitzada pel Servei d’Educació i l’Escola Municipal de Música de Terrassa. Demà
hi haurà tres sessions a l’Escola Municipal de Música (c/ de Miquel Vives, 2): a les
9.30 h amb alumnes de l’Escola Ramón y Cajal, a les 10.20 h aamb alumnes de les
escoles Ramón y Cajal i Pau Vila, i a les 11.10 h amb alumnes de l’Escola Pau Vila.
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 h:
Activitats dels Bucs Baumann: Curs d’iniciació a la guitarra elèctrica, a càrrec de
Víctor Martínez. Als Bucs Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 17.30 h:
Mes de la Pau: Laboratoris de creativitat: “L’armari de l’Olívia”. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 20 h:
Temporada de música de l’Auditori Municipal: Concert: “L’art de la transcripció”, a
càrrec d’Egara Saxophon Quartet. Aquest concert de la formació Egara Saxofon
Quartet,és un concert d'obres no originals per a saxòfon en el qual col·laboren també
dos professors del Conservatori, Jordi Argelaga, amb la flauta de bec, i Daniel
Garcia al piano. El programa conclourà amb la Rhapsody in Blue, de George
Gershwin, concert per a piano solista acompanyat dels quatre saxos. Concert inclòs
dintre del Cicle “Les Cambres de l’Auditori”. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert a càrrec de George Cables & Javier
Colina + Gerry López Trio. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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