Agenda

Dimarts, 7 de febrer

AGENDA
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, farà una roda de premsa per presentar el 20è
cicle “Jazz a prop”, organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, que
programarà, de l’11 de febrer al 25 de març, vuit concerts gratuïts en diferents
centres cívics i casals de barri de la ciutat, a més dels mercats municipals de la
Independència i del Triomf que se sumen, per primer cop, a l’oferta de “Jazz a prop”.
En la presentació del cicle intervindrà, a més del regidor, la presidenta de
l’Associació MujazzT, Gemma Plans, que enguany es posa al front de la direcció
artística i tècnica del cicle. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16, l’alumnat i el professorat
participant en la trobada d’intercanvi d’experiències del projecte Erasmus+ “The
voice of Young Europe”, en el que participaran alumnes dels centres educatius West
Lothian College de Livingstone (Escòcia), Colegiul National Nicu Gane de Falticeni
(Romania), Gregor-Mendel-Gymnasiu d’Amberg (Alemanya), i Escola El Cim de
Terrassa. En aquest projecte es treballa el tema de la ciutadania europea a través
del debat, com a eina per arribar a l’acord i com a argumentació de les pròpies
idees. Al llarg de tota la setmana, els i les alumnes participants realitzaran tot un
seguit d’activitats encaminades a promoure els valors i la sensibilitat democràtica.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. 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’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir a
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L’inici del camí”. Inici
del camí de l’orientació professional. Sessió informativa on es dóna a conèixer les
diferents actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es
puguin triar aquelles que més puguin interessar, segons la situació o interessos de
cada persona. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: Espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Grup de conversa per
començar a parlar el català. Adreçat a persones adultes que es volen iniciar en la
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conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del 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 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Comunicació a través del mòbil. App’s i
WhatsApp”. Dins del cicle tallers d’alfabetització digital per a persones de més de 55
anys. Taller adreçat a persones de més de 55 anys que volen treure profit al seu
telèfon intel·ligent o tauleta. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de l’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 Centre Cívic
Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “En caure la tarda”, de Jordi Coca, a càrrec de
Xavier Serrahina. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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