Agenda

Dijous, 4 de juny

AGENDA
A les 13.30 h:
La regidora en funcions de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà al
dinar – col·loqui amb Itziar González, arquitecta i membre del Parlament Ciutadà, i
Aurèlia Mañé, professora de política econòmica de la Universitat de Barcelona i
membre del col·lectiu CMES. Es parlarà de la transició energètica i la cooperació
ciutadana. Aquest acte està emmarcat en la celebració de la 24a Setmana del Medi
Ambient. Tindrà lloc al Restaurant La Trobada (c/ del Teatre, 4).
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde en funcions de Serveis a les Persones i Cohesió Social, Manuel
Pérez, i la regidora en funcions d’Educació, Elena Dinarès, assistiran a la Jornada
Interxarxes 0-6, organitzada pel Servei de les Escoles Bressol Municipals i l’Institut
de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta jornada
pretén explicar el treball fet durant els darrers dos anys en la consolidació en cada
districte de la Xarxa Petita Infància 0-6 anys Terrassa. També es presentarà la
pàgina web de la Xarxa i el catàleg de serveis que s’han elaborat. La raó de ser
d’aquesta xarxa d'equips professionals i entitats ciutadanes és col·laborar per
acompanyar les famílies de la ciutat en la seva tasca d'educació i criança des de la
coresponsabilitat, el respecte i la confiança. La jornada tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Institut Terrassa (rbla. d’Ègara, 331).
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A les 19 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, presidirà l’acte d’inauguració de
l’exposició temporal “El Bisbat d’Ègara”, organitzada pel Museu de Terrassa, que es
podrà veure fins al 28 de febrer de 2016. Enguany s’ha presentat la candidatura a
patrimoni de la humanitat de la UNESCO de les pintures alt medievals del Conjunt
Monumental de les Esglésies de Sant Pere. Aprofitant aquest esdeveniment, el
Museu de Terrassa presenta una exposició sobre el període en el que es van
concebre les pintures. Així mateix, aquesta mostra servirà per celebrar una important
efemèride, el 1.400 aniversari de la celebració del Concili Egarenc. L’acte tindrà lloc
al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, s/n).
A les 19.30 h:
El regidor en funcions de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio
Gallardo, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Trobada Anual d’Arquitectes del
Vallès que tindrà lloc al Restaurant La Capella (Parc de Can Gambús, 1, Sabadell).
A les 20 h:
El regidor en funcions d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la recepció que farà el
Club Egara als campions del Campionat de Lliga de Divisió Honor Masculina “B”, de
l’equip d’hoquei herba Egara 35. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egara
(c/ de Jacint Badiella, 5).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Xarxes professionals i eines 2.0 per
a la recerca de feina”, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. L'espai de
xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per aquelles persones que us trobeu en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Crea el teu currículum”, a càrrec de
personal tècnic del Servei d’Ocupació. El currículum és l'eina bàsica de recerca de
feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts forts i organitzar les
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dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”, a càrrec de
personal tècnic del Servei d’Ocupació. En l'espai de màrqueting personal es treballa
sobre el valor i la projecció de les nostres competències personals i les nostres
potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Gimcana infantil adreçada a les escoles bressol i
d’educació infantil (P-3). Els més menuts gaudiran durant un matí amb tallers i jocs
un espectacle d’animació infantil. Activitat organitzada pel Servei d’Educació. Tindrà
lloc al Parc de Vallparadís.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Tal com raja”, dels alumnes de
l’Institut Investigador Blanxart. Dins del cicle “Trobades a la terrassa”. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
De 16 a 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Els dijous en obert”. Entrada i
visita comentada (a les 17 h) gratuïtes a l’exposició “Tibant del fil”, de l’artista Teresa
Jordà; la Sala del procés tèxtil i la mostra semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Taller de sabó amb oli de cuina. Com podem
reutilitzar un producte com és l’oli de cuina usat. Activitat adreçada a tots els públics
organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament amb la
col·laboració del Consorci de Residus del Vallès Occidental. Tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (c/ del Pantà, 20).
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