Agenda

Dimecres, 26 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels regidors de Manteniment Urbà,
Pedro Domínguez, i d’Ocupació, José Manuel Jiménez, visitarà el servei de neteja
d’enganxines i cartells que forma part del programa “Terrassa Neteja en Marxa”, per
reforçar la neteja de la ciutat. El punt de trobada serà a l’avinguda d’Àngel Sallent a
l’alçada de la plaça d’Antoni Guiu.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, farà la
cloenda de l’acte de lliurament de diplomes i al lliurament del primer premi local de la
5a edició del Programa Yuzz “Joves amb Idees”. El Programa Yuzz premia als
primers finalistes de cada centre amb una viatge a Silicon Valley i l’oportunitat de
participar en el premi a nivell nacional. Els tres millors projectes nacionals rebran una
dotació total de 60.000 euros, 30.000 per al primer, 20.000 per al segon i 10.000 per
al tercer. Per la seva banda, el Centre Yuzz Terrassa, constituït per Orbital 40, Leitat
i Euncet, premia al primer finalista amb l’estància a la incubadora / acceleradora
Kautic.40 durant 9 mesos. L’acte tindrà lloc a l’Euncet Business School (ctra. local
BV - 1221 Talamanca, km 3).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde Alfredo Vega participarà, per delegació de l’alcalde, en la
presentació del llibre “La Guerra de Successió a Terrassa”, de l’historiador local
Marc Ferrer, editat per la Fundació Torre del Palau. A banda de l’autor, a l’acte
també intervindrà el director de l’Arxiu Històric, Joan Soler, prologuista del llibre, i el
president de la Fundació Torre del Palau, Màrius Massallé. La presentació es farà a
l’Aula Magna del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Creació del calendari d’advent”, dins del cicle
“Les activitats d’en Quico”. Taller de manualitats infantils destinada a infants a partir
de set anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Quin és el meu lloc? Vil·la Residu”, activitat per a infants de dos a
tres anys. A càrrec de Poma Educació Ambiental. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Cerquem Salut!: Xerrades de salut comunitària a càrrec de professionals del
Consorci Sanitari de Terrassa. “Trastorns d’ansietat i tècniques de relaxació”, a
càrrec d’Albert Guerrero, del CAP Terrassa Nord, i Ignacio Núñez, psicòleg clínic. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “De la Castanyada al Nadal”, a càrrec
de Toni Massagué. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Benestar i nutrició equilibrada”, a càrrec de
Marisa Mata i Quique Torres, assessors en nutrició. A la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’Informàtica Bàsica: “Iniciació a l’ús de l’ordinador,
d’Internet i del correu electrònic”, a càrrec de Daniel Escofet. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès, nivell intermedi. “Windows of the
mind”, de Frank Brennan, a càrrec de Raúl Reyes. Activitat organitzada per Salt
Idiomes i la BCT. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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