Agenda

Dimecres, 18 de març
AGENDA
A les 10 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, acompanyat de la regidora del Districte 5, Eva
Herrero, assistiran a l’acte de constitució de la Taula d’Infants i Joves del Procés
Participatiu del Pla del Bonaire. Aquesta Taula serà l’encarregada de posar nom a
dos espais públics del barri del Pla del Bonaire. L’origen d’aquesta proposta neix
arran d’una visita de l’alcalde, Jordi Ballart, al barri l’any 2013. En aquesta visita,
l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire va organitzar un recorregut en què es va
observar que hi havia dos espais al barri sense nom. A partir d’aquest fet, es va obrir
un procés de participació amb les escoles del barri (Escola Pere Viver, Centre
Municipal d’Educació Especial FATIMA i Institut Can Roca) perquè l’alumnat hi
proposés un nom per als espais. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic del Pla del Bonaire
(c/ de Sabadell, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “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. Al la seu de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Eines 2.0 per la recerca de
feina”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0 està pensat per a aquelles
persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals
existents en línia. Al la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement es mostraran les fases d'un procés de selecció i es
practicarà l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar
quina és la candidatura més adequada per a formar part d'un equip de treball
determinat en una empresa. A la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Formació per a la innovació: “Protecció i transferència del coneixement”. Activitat
organitzada per Orbital 40 i la UPC Barcelonatech. La present sessió pretén exposar
una visió dels conceptes claus i necessaris sobre la gestió de la propietat industrial
intel.lectual dels resultats dins el marc de recerca. A càrrec d’Òscar Carbó, director
de l’Oficina de Patents i Llicències de la UPC; Eva Villalón, responsable de Patents a
l’Oficina de Patents i Llicències de la UPC; i Xavier Estaran, responsable de
Llicències a l’Oficina de Patents i Llicències de la UPC. Tindrà lloc a la sala d’actes
del Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2a planta).
A les 10 h:
L’Ajuntament s’instal·la al Saló de l’Ensenyament: El Servei de Societat i Universitat
de l'Ajuntament de Terrassa disposarà d'un estand de 30 metres per fer promoció del
Campus Universitari de Terrassa. El Saló de l’Ensenyament se celebra del 18 al 22
de març al Recinte Montjüic de Fira de Barcelona (Palau 2 i plaça Univers, av. de la
Reina Maria Cristina, s/n, Barcelona).
A les 10 h:
Formació als Puntxarxa: Sessió: Google Calendari i Google Drive, a càrrec de Daniel
Escofet. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès, nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 12 h:
Cicle de conferències de la Universitat a l’Empresa: “Networking professional i
xarxes de contactes en la recerca de feina”. Definició i utilitat de les xarxes socials,
networking al 2.0, pla d’acció, la meva xarxa, errors freqüents i perills al 2.0. Activitat
organitzada pel Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament. A
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a la informàtica”. Al Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 16 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes d’amistat”, a càrrec d’Irènia,
Jocs de Pau. Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de tres anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat adreçada
a joves de 12 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Programa THAO de Salut Infantil: Taller: Sessió de balls llatins, a càrrec del Districte
Jove. Tallers per fomentar hàbits saludables adreçats a infants i joves de 12 a 16
anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Els contes de la Mireia”, a càrrec de
Mireia Abellan. Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de tres anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “MAU”, de Laura Viñeta Torguet, a
càrrec de Clàudia Llorens. Dins del cicle Trobades a la Terrassa. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Jam Session a càrrec de Jazzers. A la Nova Jazz
Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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