Agenda

Divendres, 27 de març

AGENDA
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado;
acompanyat del president de Ca n’Anglada Comerç, Aleix Pérez; i del president del
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Lluís Ristol; presentarà la 1a
edició de la Fira de l’Oliva que tindrà lloc al llarg del mes d’abril al barri de Ca
n’Anglada, on se celebraran diverses activitats relacionades amb el món de l’oliva i
l’oli. La Fira de l’Oliva està organitzada per Ca n’Anglada Comerç amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, el Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca, la Diputació de Barcelona, el Celler Vitícola d’Ullastrell i Fino la
Ina. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la lectura del Pregó de Setmana
Santa del Centro Andaluz Casa de Priego de Córdoba en Terrassa. L’acte tindrà lloc
a la seu de l’entitat (c/ de Còrdoba, 49, 1r).
A les 21.30 h:
La regidora de Salut, Núria Riera, assistirà a l’acte benèfic organitzat per l’Associació
Tots contra la Histiocitosi que tindrà lloc a la Sala Privat de Terrassa (camí de la Font
de les Canyes, 48 A, Polígon Industrial Can Petit). L’acte comptarà amb l’actuació de
la Coral Musicorum, dirigida per Sònia Gatell, i del monologuista Elías Torres.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Interessos i competències
professionals”. La finalitat d’aquest espai de coneixement és poder establir quin és el
nostre objectiu professional i conèixer els nostres interessos professionals i les
competències associades . 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 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 11.30 h:
Mostra del Coneixement: “Posem intel·ligència a les emocions”. Xerrada per donar
unes bases per a la gestió intel·ligent de les emocions davant dels esdeveniments
que se’ns presenten a la vida com ara la selectivitat, exàmens finals, treball de
recerca... Es posaran a l’abast eines per al creixement personal en base als darrers
avenços en neurociència, filosofia oriental i psicologia positiva. Tindrà lloc a la
Biblioteca de l’Institut Can Jofresa (av. de Can Jofresa, 12).
A les 16 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de Xarxes Socials. Adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes amb la Crisspeta”. Activitat per
a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement: “Iniciació a la negociació”. Aquesta conferència té com a
objectiu aprendre a analitzar les situacions abans d’actuar, saber identificar la
negociació com a eina essencial en la vida. Respon a la necessitat real de negociar
més efectivament. Tindrà lloc a l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Une mort très douce”, de Simone
de Beauvoir, a càrrec de Xavier Rodríguez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Dia Internacional de la Poesia: “Sóc un artista”. Taller per
a infants de 8 a 12 anys, a càrrec de Núria Sanahuja. A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Recital de poesia amb música: “Versos de agua”, a
càrrec de Yolanda Gelices. Amb la participació de David Yeste, poeta, i Dàmaris
Llaudis, escultora. Acompanyats al piano per Montse Garrido i a la guitarra per David
Garrido. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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