Agenda

Dimecres, 20 de maig
AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; el tinent
d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i el
regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez; assistiran a l’acte de cloenda de la 15a
edició del programa “Tastet d’Oficis” i lliuraran els diplomes als i les alumnes i
empreses participants. Enguany han participat en el programa set instituts de la
ciutat i un total de 68 alumnes que han conegut de primera mà onze oficis. L’acte
tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a la informàtica”. 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 9.30 h i a les 11 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Visquem el Jazz”, concerts adreçats a alumnes de
cicle superior d’educació primària, dins de les activitats complementàries del 34è
Festival de Jazz de Terrassa. “Oriol González trio & Jay Wallis”. Audició pedagògica
per a nens i nenes, amb l’objectiu de donar a conèixer les principals característiques
de la música jazz. En ella, i per mitjà de les diferents interpretacions musicals i
explicacions orals, els infants aniran descobrint les claus que han marcat el
desenvolupament i l’evolució del Jazz al llarg del segle XX. A càrrec d’Oriol
González, Oriol López, Jay Wallis i Pep Rius. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, 24).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Programa de consum responsable: estalvi energètic. A
càrrec de Candy Rodríguez, de Creu Roja. Programa de tres xerrades per
conscienciar els usuaris de la importància de fer un consum responsable, estalvi
energètic i un bon aprofitament dels aliments. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Curs d’Economia Social i
Cooperativa. Mòdul 2: “Comercialització i Estratègies”. A càrrec de Montserrat
Ramos, llicenciada en Ciències Socials i Postgrau Internacional en Màrqueting i
Assessoria Comercial, i docent d’Aposta, SCCL. Acció dins del marc del programa
Terrassa Municipi Corporatiu. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
innovació: “Exportar? Sí, però bé”. Formació adreçada a empreses amb l’objectiu de
conèixer les implicacions que el procés exportador tindrà sobre l’empresa, donar les
eines per fer un pla de promoció internacional i explicar els conceptes relacionats
amb el procés exportador. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers,
5, passadís B, 2n pis).
A les 17 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de creació jove: Capsules formatives al
MediaLab. Videomapping 2. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Espai familiar”. Xerrada: “Trastorns de
desenvolupament a la infància”. Activitat a càrrec de SAP SPAI Servei d’Atenció
Preventiva i Psicopedagògica Infantil. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Per a joves de 12
a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir. Espectacle visual: “A la voreta del mar”, a càrrec de la Companyia
Patawa. Adreçat a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Hora del conte. “Contes del món”. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de creació jove: Xerrada Art Now: “Claus per
entendre l’art actual: art i noves tecnologies”. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Trobades a la terrassa”. Presentació del llibre
“Personatges convertits en paraules”, de David Paloma. Presentat per Francesc
Solà, editor de l’obra, Fina Ginesta, professora de llengua i literatura, i David
Paloma, autor del llibre. A la Biblioteca Central de Terrassa (ps. de les Lletres, 1).
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