Agenda

Dijous, 2 de febrer

AGENDA
A les 9.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la XV Jornada de Bones
Pràctiques que se celebra sota el lema “Innovació educativa a les escoles
municipals”. La Jornada vol presentar i conèixer en detall alguns dels projectes
d’innovació educativa que s’estan portant a terme a les escoles municipals de
música, de formació de persones adultes i a les escoles bressol municipals, els
reptes que planteja el seu desplegament i les possibilitats de transferència a altres
centres. Impulsada per la Diputació de Barcelona, tindrà lloc a l’Aula Magna de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (c/ de Montalegre, 6,
4a planta, Barcelona).
A les 10 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, es reunirà amb el
director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt. La reunió, en la que es
tractaran temes relatius a l’habitatge i la pobresa energètica, tindrà lloc a la seu de
l’Agència d’Habitatge de Catalunya (c/ de la Diputació, 92, Barcelona).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació i sorteig de la Copa de la
Reina Loterías de Waterpolo, organitzada per la Reial Federació Espanyola de
Natació i el CN Terrassa, que se celebrarà a Terrassa del 10 al 12 de febrer a les
instal·lacions del CN Terrassa. L’acte tindrà lloc al CN Terrassa (av. de l’Abat
Marcet, s/n).
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A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte d’inici i presentació de l’edició 2017 del Programa YUZZ. YUZZ
és un programa de suport a l’emprenedoria dels joves a través de la formació,
l’assessorament i la tutoria de professionals perquè els participants desenvolupin i
estableixin els seus projectes de negoci. Va dirigit a joves d’entre 18 i 31 anys,
creatius i amb inquietuds de desenvolupar idees innovadores. El Programa té una
durada de 5 mesos, compresos entre el gener i el juny, i compta amb 21 participants
i 16 projectes. YUZZ, és una iniciativa dirigida i coordinada pel Centre Internacional
Santander Emprenedoria (CISE), amb el mecenatge de Banc Santander i la
col·laboració local d'Orbital 40 (Parc Científic i Tecnològic de Terrassa), que articula
la col·laboració entre l'Ajuntament, el Centre Tecnològic Leitat, i l'escola de negocis
Euncet. Els participants YUZZ competeixen en cada centre per ser elegits com el
millor projecte local i guanyar una plaça per a un viatge a Silicon Valley. D'entre tots
els guanyadors locals YUZZ se seleccionaran els tres millors projectes a nivell
estatal, que rebran una dotació econòmica de 30.000, 20.000 i 10.000 euros
respectivament perquè puguin ser desenvolupats. A Terrassa, a més de comptar
amb els premis del programa, l'Ajuntament estableix anualment un premi local així
com la incorporació del projecte guanyador a KauTic40; una estada de 9 mesos en
un programa d’incubació. L’acte tindrà lloc a l’Euncet Business School (ctra. local
BV-1221, Talamanca, km 3).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició “Verge
com si fos”, d’Estela Ortiz, comissariada per Pedro Torres, que es podrà veure a la
Casa Soler i Palet del 2 de febrer al 18 de març. “Verge com si fos” sorgeix de la
necessitat d’explorar la influència que la figura de la Verge Maria i l’herència cristiana
tenen en la manera d’entendre la feminitat i la sexualitat de la dona contemporània.
En l’exposició es podran veure una sèrie de peces i de documentació sobre
l’obsessió latent de la “puresa” de la dona i la idealització de la virginitat en un segle
XXI, on la culpa i la vergonya segueixen sent presents com a tret identitari en la
nostra cultura. L’exposició s’inaugurarà a la sala de la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu CV”. 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 dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. En aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l’hora de buscar feina. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L’inici del camí”. Inici
del camí de la orientació professional, on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme, des del servei d’Ocupació, per tal que es puguin
triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos de cada persona.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa a prop teu per parlar en català amb
fluïdesa i seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà
lloc a la Biblioteca de Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h :
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. Parlem de l’aigua: Conferència:
“Oportunitats del procés publico-privat”, a càrrec de Mònica Reig, experta en
Direcció i Gestió de la Col·laboració Público-Privada i directora associada del Centre
de Governança Pública (ESADEgov) d’ESADE Business & Law School, i Miquel
Rodríguez, llicenciat en economia per la UAB i màster en Gestió Pública per
ESADE-UPF-UAB, director de PPP for Cities, Public Private Sector Research Center
de l’IESE. Si vols participar entra a l’espai de coneixement i debat ciutadà:
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http:\\governobert.terrassa.cat/aigua. Conferència organitzada per la CECOT i la
Cambra de Comerç de Terrassa. Tindrà lloc a la Seu de la CECOT (c/ Sant Pau, 6).
A les 18 h:
L’Hora del conte: “Contes amb la Sandra”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat oberta
a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la OFIMAPE: Cicle de xerrades i tallers: Paga menys i viu millor.
“Desmuntant les factures de gas i d’electricitat”. Tallers per conèixer, entendre i
saber interpretar les teves factures, a càrrec de l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica. Tindrà lloc al Casal de la Gent
Gran Anna Murià (c/ Sant ildefons, 8).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “La pell freda”, d’Albert Sánchez Piñol, a càrrec
de David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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