Agenda

Divendres, 7 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà la presidenta de la Penya Barcelonista 1900 de Terrassa, acompanyada per
membres del consell directiu de l’entitat. La reunió, amb motiu del 59è aniversari de
la Penya, tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.45 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, farà la benvinguda de les
Jornades “Sobre el malbaratament alimentari” Ecofòrum 2014 i presentarà les
accions que, sobre aquest punt, s’han portat a terme a Terrassa. L’Ecofòrum és un
espai de debat i reflexió sobre diferents temes ambientals, que té com a objectiu
fonamental, recollir totes les aportacions i sensibilitats de la ciutadania, per millorar la
qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques. Enguany, l’Ecofòrum’14 se
celebren sota el lema “Llencem el menjar! L’aprofitament és possible?”, i demà
inclouran un total de 9 ponències al voltant del malbaratament alimentari. A les 14 h,
la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, farà la cloenda de les
Jornades acompanyada del president-delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, Joan Puigdollers.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu Currículum”, 2a
sessió. Es composa de dues sessions, la primera de 5 hores de durada, on es
treballa el concepte teòric de currículum, presentació i consells sobre aquest, tipus
que existeixen i anàlis del propi CV, i una segona sessió individual que consisteix en
una entrevista amb la persona que ha guiat la sessió per aprofundir en cada cas
individual. Tindrà lloc a l’Aula Informàtica 1 de l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
La Caravana del Voluntariat: Punt d’informació itinerant que té com a objectiu donar
a conèixer les opcions del voluntariat que ofereixen les entitats de la ciutat.
Organitzada per la Coordinadora de Voluntariat d’Entitats Terrassenques (COVET)
amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i Voluntaris.cat. Estarà instal·lada davant
del Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià. 189).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Taller: “Llegendes Medievals”, per a infants de 8 a 12
anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil, de 8 a 10 anys. “Agència de lectura”, de
Montserrat Galícia amb il·lustracions d’Oriol Malet. A la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “La tortuga”, a càrrec de Montse Freixa,
per a infants a partir de 3 anys. Activitats organitzada pel Servei de Solidaritat i
Cooperació Internacional i la BCT. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 20 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Presentació del nou disc del
saxofonista Albert Julià i el pianista Daniel Garcia. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal
(pg. d’Ernest Lluch, 1).
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