Agenda

Dimarts, 14 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.15 h:
L’alcalde en funcions, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, encendrà els llums de la façana de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 1416) amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. Algun dels edificis més emblemàtics
de les ciutats participants en aquesta acció és escollit anualment per il·luminar-lo
amb llum de color blau durant la vigília de la celebració, simbologia que s’utilitza
arreu del món per representar la unió de tothom en la lluita contra la diabetis.
Aquesta acció la promou l’Associació de Diabètics de Catalunya i compta amb el
suport del Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament. El Dia Mundial de la Diabetis,
que se celebra anualment el 14 de novembre, és un dia oficial de la salut mundial de
les Nacions Unides que reuneix milions de persones de més de 160 països.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, donarà la benvinguda a
l’alcalde de la localitat de Leszno (Polònia), Lukasz Borowiak, que encapçala una
delegació amb l’objectiu de conèixer experiències municipals sobre regeneració
urbana. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Montserrat, 180).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Avança el CV per competències. En aquest espai
de coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum
vitae. En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dóna
un tractament diferent a la informació habitual. A la seu de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Vull
emprendre, per on començo?”. Sessió informativa, de dues hores de durada, dirigida
a emprenedors i emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2ª planta).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia mental. Atès que un
dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i en la
comunitat, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 10.30 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 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. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 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 l’associació Veu
Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i seguretat. Adreçat a
persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle de cinema asiàtic: “Railway Children”. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 3 (rbla. del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Colors, on sou?”. Activitat, per a infants d’1 a 3 anys, a càrrec de
Sandra Rossi. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
196).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Berenem i Xerrem: “Qui són els Estèreo-Rum’s?”. Taller per a
joves a partir de 12 anys, a càrrec de Nàdia Zúñiga. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Estudiar i treballar alhora, és
possible”, a càrrec de Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove
(av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió informativa: “A quins recursos pot accedir el meu
fill/a quan acaba l’escola d’educació especial?”. Entitats i serveis de la Comissió de
sortides escolars de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat (Binomis-l'Heura,
Servei d'Ocupació, Fupar, Prodis, Residència i Centre de Dia La Pineda) explicaran
a quins recursos laborals i/o assistencials es pot adreçar l'alumnat de les escoles
d'educació especial un cop finalitza l'etapa escolar. La Comissió de Sortides
Escolars vetlla per la correcta transició cap a recursos assistencials o laborals de
l'alumnat que acaba l'etapa escolar en les escoles d'educació especial de la ciutat.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Habitaciones cerradas”, de Care
Santos. A càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Setmana de la Ciència 2017. RYM: Trivial interactiu
sobre ciència, per a infants i joves de 10 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
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