Agenda

Dimarts, 30 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, visitarà les obres del nou centre
comercial que la multinacional del sector de les noves tecnologies Media Markt
obrirà en els propers mesos al Parc Vallès de Terrassa. Durant la visita,
acompanyaran l’alcalde el gerent de Media Markt Terrassa, Jaime Borraz, i el cap
tècnic de Media Markt, David Ruiz. Un cop finalitzada la visita, cap a les 13.15 h,
l’alcalde i el gerent de Media Markt Terrassa atendran els mitjans de comunicació.
L’acte tindrà lloc a les instal·lacions de Media Markt Terrassa: Centre Comercial Parc
Vallès (avinguda del Tèxtil, 47-49, parcel·la 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Relacions
Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració del X Curs
d’Estiu sobre la Unió Europea, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa. L’acte
comptarà amb la conferència: “Fusió: l’energia del futur”, a càrrec d’Stavros
Chatzipanagiotou, cap de comunicació de l’Agència Europea per a l’Energia “Fusion
for Energy”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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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”. 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. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: “Tècniques creatives i gamificació a la
docència de les ciències i la tecnologia”. Aquest curs vol tractar, d’una manera
pràctica, de com millorar la docència de les ciències i la tecnologia per mitjà de
tècniques creatives aplicades a l’aula. Adreçat a docents de totes les etapes
educatives, des d’infantil i primària fins a secundària i universitat. Curs organitzat per
Planeta da Vinci amb la col·laboració del Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Coordinació a càrrec d’Antoni Hernández-Fernández, de Planeta da
Vinci. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 11 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: Taller: “El consumidor conscient. Per què no
fem el que diem”. En aquesta ponència s’expliquen, des de l’àmbit de la psicologia,
l’antropologia i les neurociències, les contradiccions que tenim en el nostre dia a dia
com a consumidors i com el mercat se n’ha aprofitat per vendre’ns productes que a
vegades no volíem, o simplement, creant un valor simbòlic en la majoria dels que
comprem, que va més enllà de la utilitat del producte. Curs organitzat per ESCODI
amb la col·laboració del Servei d’Universitat i Societat del Coneixement. Coordinació
a càrrec d’Albert Vinyals, professor de l’Àrea de Psicologia d’ESCODI. Tindrà lloc al
Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 18 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: Taller: “Història de Terrassa: de la vila
moderna a la ciutat contemporània – segle XVII - XXI”. El Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa (CEHT) organitza un cicle de conferències sobre història local. Amb
aquest cicle es vol apropar a la ciutadania la història de la nostra ciutat, amb
l’objectiu de conèixer el passat recent i llunyà de Terrassa, i oferir eines que ajudin a
comprendre d’una forma més entenedora la construcció del present. Curs organitzat
pel CEHT i l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa amb la col·laboració del Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement. Coordinació a càrrec del CEHT. Tindrà lloc
al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 20.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Col·loqui: “Els nostres contemporanis: Josep Pla i Joan
Sales”. Noves perspectives sobre dos gegants de la literatura catalana. En ocasió de
les traduccions recents d’”Incerta glòria” (The MacLehose Press), “El quadern
gris” (The New York Review of Books) i “La vida amarga” (Archipelago Books),
quatre grans especialistes conversaran sobre Pla i Sales a partir de les
investigacions més recents i de l’impacte de les traduccions angleses. Parlaran els
professors Peter Bush (Oxford University), Xavier Pla (Universitat de Girona) i Joan
Ramon Resina (Stanford University), i el periodista i escriptor Josep Vergés.
Organitza la trobada Club Editor amb el suport de McLehose Press, Archipelago
Books, the New York Review of Books i la North American Catalan Society. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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