Agenda

Dimecres, 19 de novembre

AGENDA
A les 17 h:
La regidora de Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa
Melgares, presidirà la Taula Local d’Habitatge Social, a la que també assistiran el
tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez,
i el regidor de Serveis Socials, Antoni Salvadó. En aquesta sessió es presentaran els
resultats de l’anàlisi de l’informe “Impacte de la crisi econòmica a través d’informació
relativa a l’activitat judicial” elaborat per l’Observatori Econòmic i Social i de la
Sostenibilitat de Terrassa. També s’informarà de diverses actuacions municipals
relatives a Polítiques Socials d’Habitatge. La Taula Local d’Habitatge Social aplega
l’Ajuntament de Terrassa, les entitats socials i els agents relacionats amb l’habitatge
per sumar esforços i cooperar per donar una resposta comuna al problema dels
desnonaments i les execucions hipotecàries. L’acte tindrà lloc a la seu de l’Oficina
Municipal d’Escolarització de Terrassa (OME) (c/ de Sant Isidre, 29).
A les 17 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
Cinema – Berenar Solidari pel projecte de l’Associació ABARTA al Níger. L’acte
inclourà la projecció del documental “Costa Rica, millor sense exèrcit”, produït per
l’Institut Internacional per la Pau i TV3. L’acte està organitzat per l’entitat Solidaritat
tens nom de dona, amb el suport de Terrassa Solidària i l’Associació Abarta, i tindrà
lloc al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, participarà en la presentació del llibre “Tierra
y mar”, d’Ezequiel Martínez, periodista especialitzat en temes de medi ambient i
presentador, durant 20 anys, del programa “Tierra y mar” de Canal Sur. L’acte
comptarà amb la presència de l’autor, que pronunciarà la conferència: “Medio
ambiente y cambio climático” i serà presentat per Antonio Merino, president de la
Coordinador d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Autoconeixement”. En
aquest espai de coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre
consciència d’aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són
obviats. Tindrà lloca la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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).
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 h:
25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants: Taller: “Memory dels
drets de l’infant”, adreçat a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Taller infantil: “Terrassa a l’Edat Mitjana”. Per a infants
de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Taller infantil: “El castell de cartró. Fes un castell
medieval”. Per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (rbla. de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Per a joves de 12
a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “La ira del Fènix”, de Rafael
Melero, a càrrec de l’editora Noemí Trujillo i de David Yeste. Dins del cicle “Trobades
a la terrassa”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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