Agenda

Dimarts, 25 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria; i del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, rebrà una delegació de la junta directiva
l’Associació de Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques Agroforestals de
Terrassa, encapçalada per la seva presidenta, Nora Barata, que li presentarà a
l’alcalde l’entitat, nascuda l’any 2013, i els seus objectius. Aquesta associació agrupa
els titulars de finques rústiques de Terrassa i representa més de 2.500 hectàrees de
superfície forestal i agrària. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social i regidor d’Educació, Manuel Pérez, assistirà a
la Festa dels 21 anys de col·laboració entre l’Escola d’Educació Especial Crespinell i
l’Escola Lanaspa-Giralt. L’acte comptarà amb la inauguració d’una exposició
fotogràfica que recull imatges dels 25 anys de col·laboració entre ambdós centres
escolars. Tindrà lloc al pati de l’Escola Lanaspa-Giralt (c/ del Pantà, 10).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets
Civils, Lluïsa Melgares, rebrà una delegació de la junta directiva de la Unión Cultural
Latinoamericana, encapçalada pel seu president, Marcos Oswaldo Quispe Flores. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Almudena Almagro, donarà la benvinguda a les persones participants en la
Concentració ciutadana contra la violència masclista del Districte 1, amb motiu del
dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones. L’acte, que
tindrà lloc a l’Atri de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16),
comptarà amb la lectura d’un Manisfest contra la violència masclista, l’habitual minut
de silenci per les víctimes de la violència de gènere i una actuació reivindicativa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora de Salut, Josefina Soler, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Memòries ferides, cossos rebel·lats: Itineraris contra l’oblit”, i a la conferència sobre
la Síndrome Post-Pòlio, a càrrec del doctor Josep Gàmez, coordinador de la Unitat
de Malalties Neuromusculars de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’acte,
organitzat pel Servei de Salut de l’Ajuntament de Terrassa, el Rotary Club de
Terrassa i APPCAT – Associació de Pòlio i Postpòlio de Catalunya, tindrà lloc a la
seu de la Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
ALTRES ACTIVITATS
Del 25 de novembre al 8 de desembre:
Activitats de la BCT Xarxa: Mostra de llibres: “Tu també pots aturar la violència
masclista”. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes professionals i eines
2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0 està pensat per a aquelles persones
que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en
línia. Les xarxes professionals són un canal més a tenir en compte en la recerca
d'ocupació. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’alfabetització bàsica, navegació i ofimàtica, a càrrec
de Terrassa Puntxarxa. Adreçat a persones majors de 18 anys i que volen iniciar-se
en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 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). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a internet i correu electrònic, a càrrec de
Josep Puig. Adreçat a persones majors de 18 anys i que volen iniciar-se en el món
de les TIC. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: Conferència: “Emprenedoria: una manera diferent
d’encarar el futur”. Aquesta conferència té per objectiu explicar els punts més
importants sobre emprenedoria. Els conferenciants detallaran i aconsellaran els
passos a seguir per iniciar nous negocis amb més probabilitats d’èxit. Activitat
organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement, a càrrec de Sergi
Alonso i Antoni Valero de NearSports. Tindrà lloc a la Biblioteca de l’Institut Cavall
Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
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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:
Nascuts per llegir: “Quin és el meu lloc? Villa Residu”, activitat per a nadons i infants
fins a tres anys. A càrrec de Sergi Portela, de Poma Educació Ambiental. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la Sala
Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El alquimista”, de Paulo Coelho, a càrrec de
Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Campanya Terrassa contra la violència masclista: Taller: “Com prevenir la violència
dins la família”, a càrrec d’Edi Mercadal i Maria Carme Medina. Acte organitzat per
l’Associació de dones Bahais de Terrassa. Tindrà lloc al carrer de l’Hoquei, 161.
A les 19.30 h:
75è Aniversari Exili Republicà: Projecció del documental “El comboi del 297” i taula
rodona amb Montserrat Armengou. Cicle organitzat per l’Ajuntament de Terrassa,
Òmnium Cultural i el Centre d’Estudis Històrics. Tindrà lloc a la seu d’Òmnium
Cultural (rbla. d’Ègara, 340).
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