Agenda

Divendres, 20 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, inaugurarà oficialment la 13a edició de la Mostra de la Diversitat Cultural,
que se celebrarà fins al dia 22 de març a la rambla de Francesc Macià, davant del
Centre Cívic, de la Biblioteca del Districte 6 i del carrer de Provença, i a diferents
espais públics de la ciutat. El punt de trobada serà davant de la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193). Posteriorment, a les 19.30 h, hi haurà una
Mostra de folklore andalús amb les actuacions de diferents grups de la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa. L’actuació tindrà lloc a l’escenari
principal del carrer de Provença, cantonada amb el carrer del Doctor Calsina. La
Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa, organitzada per l’Ajuntament i per la
Comissió d’Entitats de Cultura Popular, se celebra cada dos anys amb l’objectiu
d’afavorir el contacte i l’intercanvi entre els col·lectius provinents de diferents
territoris mitjançant el coneixement de les cultures d’origen de cadascú.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà demà, per delegació de
l’alcalde, a l’espectacle sobre educació viària “Canvi de Marxa”, organitzat per la
Fundació Mutual de Conductors, amb el suport del Servei Català de Trànsit i la
col·laboració de l’Ajuntament i la Policia Municipal de Terrassa. Aquesta activitat té
com a objectiu conscienciar el jovent d’entre 14 i 18 anys sobre les causes i
conseqüències dels accidents de trànsit, a més de fomentar conductes responsables
i d’autoprotecció en aquest tram d’edat. Es faran dues sessions al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2), la primera a les 9.30 h i la segona a les 11.30 h. Està previst que
hi participin uns 1.200 alumnes de diversos centres educatius.
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, i l’intendent de la Policia Municipal,
Joan Antoni Quesada, atendran als mitjans de comunicació a les 11 h al vestíbul del
Teatre Principal.
A les 11.30 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, rebrà, de part dels
alumnes del mòdul de Fusteria i Instal·lació de Mobles del Pla de Transició al Treball
(PTT), les taules i els bancs de fusta que han elaborat destinats a la zona de pícnic
del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB). Aquests elements de mobiliari es
van fer malbé a causa de les ventades del passat 9 de desembre. Els PTT són
Programes de Qualificació Professional Inicial que ofereixen orientació i formació al
col·lectiu de joves que no han obtingut la titulació de l’ensenyament obligatori. Els
bancs i les taules li seran lliurats a la regidora a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de
Terrassa (c/ de Colom 114, Edifici Vapor Universitari), seu del mòdul de Fusteria i
Instal·lació de Mobles del PTT.
A les 14 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al dinar d’agraïment a les institucions i
patrocinadors que han col·laborat per fer possible la Mitja Marató de Terrassa. El
dinar tindrà lloc a la Sala Sant Jordi de l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare
Alegre, 98). L’acte està organitzat per l’Associació Esportiva Mitja Marató de
Terrassa.
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A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere i Usos del Temps, Almudena Almagro, donarà
la benvinguda a les persones participants en la Jornada “Usos del Temps: cap a la
igualtat. L’experiència del Banc del Temps a Terrassa”. La Jornada, que clourà la
regidora de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares, comptarà
amb la conferència: “Usos del temps i desigualtat de gènere”, a càrrec de Sara
Moreno, doctora en Sociologia i professora de la Universitat Autònoma de
Barcelona. També es presentarà l’experiència del Banc del Temps a Catalunya i a
Terrassa, i es potenciarà l’intercanvi d’experiències entre les persones assistents.
L’acte, organitzat pel Programa Usos del Temps, el Banc del Temps de Terrassa
(Servei de Participació Ciutadana) i el Servei de Polítiques de Gènere, s’inscriu dins
de la campanya “Els temps de les dones. Dia Internacional de les dones”, i tindrà lloc
a la Masia Freixa (pl. de Freixa i Argemí, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
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).

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

A les 10 h:
Mostra de la Diversitat Cultural: Mural de la diversitat gastronòmica. Activitat per a
totes les edats. 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 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 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’alfabetització digital: “Correu electrònic, nivell 2
(Gmail)”, a càrrec de Daniel Escofet. Adreçat a persones que volen iniciar-se en el
món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...” Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. A la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les dones: Espectacle músical: “Música
i cant coral”, a càrrec de Glòria Laforet i Martí, que ens oferirà diverses peces al violí.
Concert a càrrec de la Coral del Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet i del
grup Lírics. Activitats organitzada pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet. Al
Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 17.30 h:
II Cicle de Cultura Medieval de Terrassa: La mainada al Museu: “Hi havia una
vegada... una torre en un palau”. Per a infants de tres a sis anys. Activitat
organitzada pel Museu de Terrassa amb el patrocini de l’AV del Centre de Terrassa.
Tindrà lloc a la plaça de la Torre del Castell-Palau, 8.
A les 18 h:
Mostra de la Diversitat Cultural: Taller infantil: “Diferents però iguals”. Activitat per a
infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil (de 8 a 10 anys): “Tocata i fuga del
senyor Violoncel”, de Joan de Déu Prats amb il·lustracions de Mercè Canals. A la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Mostra de la Diversitat Cultural: Obertura dels estands de la Mostra, a la rambla de
Francesc Macià / carrer de Provença.
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “El patrimoni geològic de Terrassa. Tresors
amb milions d’anys”, a càrrec d’Isaac Camps, geòleg i editor científic. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 21.30 h:
Mostra de la Diversitat Cultural: Concert a càrrec de la cantant d’origen africà
Nakany Kanté. Presentarà el seu últim disc: “Saramaya”. A l’escenari principal del
carrer de Provença amb el carrer del Doctor Calsina.
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A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert: “Scketches of Ethiopia”, a càrrec del
percussionista etíop Mulatu Astatke. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu,
24).
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