Agenda

Dijous, 12 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, oferirà demà una roda de premsa per presentar
la 13a Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa, que se celebra cada dos anys a
la nostra ciutat. La roda de premsa comptarà amb la presència del regidor de
Cultura, Amadeu Aguado, i de representants de les entitats que organitzen la Mostra
juntament amb l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmic i Innovació, Amadeu Aguado, i la regidora
de Turisme, Teresa Casals, lliuraran els premis del VIII Concurs de Fotografia de la
Fira Modernista de Terrassa, que es va celebrar els dies 9, 10 i 11 de maig de 2014.
Aquest concurs està organitzat per Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa
amb la col·laboració de Ca n’Aurell Comerç i Serveis. Al VIII Concurs de Fotografia
de la Fira Modernista de Terrassa s’hi han presentat un total de 76 obres de 27
fotògrafs.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Jornades: “cuarentenas.org”: Xerrada sobre el servei gratuït cuarentenas.org. El
Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa ha
coordinat conjuntament amb el parc empresarial Orbital 40 aquest servei gratuït de
reputació en línia creat exclusivament per a comerços presents a internet. Aquesta
sessió informativa, organitzada per l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament,
tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a la informàtica. Adreçat a persones que
volen iniciar-se al món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
català inicial conduït per persones voluntàries amb l'objectiu que els aprenents
obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient capacitat per usar
expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de proximitat. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Alimentem els nostres sentits”, activitat de l’Escola
Municipal d’Educació Especial El Pi. Amb la col·laboració del Cicle Formatiu de Grau
Mitjà de Cuina i Gastronomia de l'Institut Cavall Bernat. Quatre alumnes del 2n curs
del Cicle formatiu, acompanyats per la seva tutora, faran una demostració de com es
treballa a la cuina i elaboraran dos plats creats especialment per a la tipologia
d'alumnat de l'escola. El fet que la majoria d'infants i joves del Pi necessitin una
alimentació triturada i amb diferents textures, fa que calgui dominar una tècnica molt
específica. Aquesta demostració posarà a prova als futurs cuiners per preparar uns
aliments molt a mida. El menú consistirà en una crema de carbassó i unes
postres de xocolata. Per dur a terme aquesta classe, a el centre ha transformat el
menjador en un escenari per tal que tot l'alumnat pugui veure com treballen els
cuiners. L’Escola Municipal d’Educació Especial El Pi es troba al carrer de la Torre
Mossèn Homs, 2.
Els mitjans que vulguin assistir hauran de demanar per la directora del centre, Mercè
Palau.
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Els dijous en
obert. Accés gratuït al públic general a les exposicions temporals, la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui, a la Sala del procés tèxtil i possibilitat de la
darrera visita comentada gratuïta a l’exposició “Marroc: colors del desert”. Al CDMT
(c/ de Salmerón, 25).
A les 16.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Taller: “Què és què en els
teixits”. Taller per aprendre a reconèixer els trets distintius de cada teixit a càrrec de
Montserrat Bargalló. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 16 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de Pilar Parras. Al Club de lectura
fàcil hi participen persones amb diferents capacitats lectores que llegeixen un mateix
llibre guiats per un monitor o monitora. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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A les 18 h:
Els temps de les dones. Dia internacional de les dones: Taller infantil: “D’on surt
aquesta nena?”. Per a infants de 5 a 9 anys. A través del conte es treballen els
estereotips de gènere. Amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Gènere. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”. Activitat recomanada per a
infants de 3 a 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Per què necessitem una llengua
internacional?”, a càrrec de Martí Guerrero. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient: Taller: “Estalviem a casa”. Al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert de Gabriel Amargant Quintet + Jordi
Rossy Sextet. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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