Agenda

Dijous, 19 de març

AGENDA
A les 11.45 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, presidirà l’acte de
lliurament de diplomes del curs de “Coneixement de l’entorn” adreçat a nouvinguts i
nouvingudes (persones empadronades a Terrassa en els darrers dos anys). El curs
l’organitza el Servei de Primera Acollida del Servei de Ciutadania i Drets Civils.
L’objectiu és el de facilitar eines a les persones nouvingudes majors de 16 anys a la
ciutat de Terrassa perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que ofereix a la
ciutadania. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà la recepció de l’intercanvi escolar
entre l’Escola Mare de Déu del Carme i el Lyceum Katritski de Patras (Grècia).
L’objectiu d’aquest acció és que l’alumnat dels dos centres participin en el projecte
de ciència Escape i l’intercanvi d’experiències culturals entre ambdues escoles.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: Xarxes socials. Adreçat a persones que volen iniciarse en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
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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).
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:
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Mostra de llibres: “Mural de la diversitat gastronòmica”. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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).
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A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a internet. 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).
A les 10.30 h:
Activa el +60: Ermites i capelles de Terrassa. Visita a l’ermita de Santa Margarida del
Mojal. A càrrec del Servei de Promoció de la Gent Gran.
A les 16.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Curs d’indumentària
modernista. Dirigit per la professora Rosa Rubio, experta modista i col·laboradora
habitual del CDMT. Durant les sessions es confecciona un vestit totalment
personalitzat i els complements més adients en cada cas. En aquesta tercera classe
es continua el procés de treball amb els patrons i es comencen a tallar els teixits de
cada vestit. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Club de lectura
“Fil per randa”. “La pell de la revolta”, de Jordi Sierra i Fabra. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 18 h:
Mostra de la diversitat cultural: “La diversitat a la literatura infantil i juvenil”, a càrrec
del Club de Literatura Infantil i Juvenil. Sessió sobre contes, àlbums il·lustrats i
novel·la juvenil. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes d’amistat”, a càrrec d’Irènia,
Jocs de Pau. Activitat recomanada per a infants d’entre 3 i 6 anys. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: Activity English, a càrrec de Martha
Bernal. Activitat de suport als deures en anglès a càrrec d’una persona voluntària.
Adreçada a infants de 7 a 10 anys. A la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Banc del Temps: Taller d’orientació laboral. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Sessió al Hacklab: “Robots
amb Arduino”. Sessió de la comunitat oberta de persones interessades en noves
tecnologies, arts digitals i robòtica. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Cabaret Pompeya”, d’Andreu Martín. A càrrec
de David Yeste. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Masterclass i presentació
dels projecte multidisciplinar realitzat al workshop de videomapping del Medialab, a
càrrec de Juanjo Fernández. El videomapping és una tècnica consistent en projectar
imatges sobre superfícies reals per aconseguir efectes de moviment o 3D. Al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert de The Nels Cline Singers. A la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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