Agenda

Dimecres, 5 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega;
i de l’historiador i representant de la Comissió del Centenari de l’Atletisme a
Terrassa, Bernat Serran; presentarà l’exposició “Cent Anys d’Atletisme a Terrassa”,
que es podrà veure a la Sala d’Exposicions d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals
(c/ del Teatre, 2), del 8 al 27 de novembre. La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de
Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà a la inauguració
de l’exposició “Espais de Culte a Catalunya”. En aquesta mostra, el reconegut
fotògraf, Ramon Manent i Rodon, plasma diversos llocs on exerciten la llibertat
religiosa i de culte els individus i les comunitats religioses a Catalunya. Exposició
organitzada pel Consell Interreligiós de Terrassa, en col·laboració amb l’Arquebisbat
de Barcelona i la Regidoria de Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa.
L’exposició es podrà veure a la seu de Manantial de Vida (c/ de Sant Honorat, 24),
del 4 al 9 de novembre, i al Casal Maria Auxiliadora (c/ de Núria, 89), de l’11 al 16 de
novembre.
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A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a la cloenda de la intervenció “Km 0”, a càrrec de l’artista Octavi
Intente, que, des del passat 1 d’octubre, ha realitzat in situ una obra pictòrica de gran
format. L’acte tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa (Edifici
Vapor Universitari, c/ de Colom, 114).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “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. Es vol aprofundir en aspectes
com la definició de màrqueting personal, perquè és important i què és la marca
personal. Centrat en el tret diferencia i, en la importància de la imatge, es reflexiona
sobre com assolir visibilitat mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting. Tindrà lloc
a l’Aula 1 de l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Una llum entre grisos”, poesies, cançons i relats
curts de Bertolt Brecht, a càrrec d’Acció Teatre i sota la direcció de Rosa Aguado.
Activitat adreçada a alumnes de 3r i 4t d’ESO i batxillerat per descobrir el teatre com
a mitjà de reflexió social i cultural, treballar a través de disciplines artístiques valors
com la comprensió i la tolerància, i fer un exercici de reflexió i anàlisi de la història.
Hi assistiran 214 alumnes de les escoles Andersen, Joaquima de Vedruna i CFA
Ramon Llull. L’activitat tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 16 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Recursos i eines per trobar feina”.
A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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