Agenda

Dijous, 27 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 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’adhesius 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.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, inaugurarà la placa que l’Ajuntament de Terrassa dedica a Joaquim
Ventalló, traductor dels còmics de Tintín del francès al català, a la cantonada del
carrer de Sant Pere amb la del carrer del Cardaire, En aquest indret va ser on el
periodista i escriptor va néixer i viure amb la seva família fins l’any 1905. En l’acte, hi
intervindrà la filla de l’homenatjat, Eulàlia Ventalló, que farà una lectura de les
primeres vinyetes del còmic titulat: “Les joies de la Castafiore”, primer Tintín traduït
al català pel seu pare.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
novembre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
Jornada “La cooperació municipal a la cruïlla. Una jornada per al debat i la reflexió”,
organitzada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la col·laboració de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. La Jornada està pensada com un espai per
reflexionar conjuntament sobre el paper dels agermanaments i per analitzar de quina
manera es poden aportar solucions a nivell individual i col·lectiu per assolir la justícia
social a nivell global. Tindrà lloc a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (c/ de Baldiri
Aleu, 6, Sant Boi de Llobregat).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, farà la
benvinguda institucional de la Jornada “Debatem la Innovació 2014”, acte organitzat
per Orbital.40 – Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, i adreçat a empreses,
persones emprenedores i ciutadania per fomentar el debat i el coneixement. En
aquesta 2a edició i sota el títol "Tendències de la innovacio i canvis en el sistema
productiu: el futur és avui," es posarà en relleu la importància de les persones en
aquest nou emmarcament que incideix de manera transversal en molt àmbits
d'actuació afectant a empreses, ciutats, hàbits de consum i processos organitzatius.
També s’abordarà l'ús de la tecnologia com a eina facilitadora que promou un nou
model més obert i col·laboratiu al que cal adaptar-se, però que també ofereix grans
oportunitats i reptes. A banda de les ponències relatives a aquests temes, també es
repassaran tres experiències pràctiques d’empreses que tenen a veure amb la
temàtica de la jornada. L’acte tindrà lloc a l’Auditori del Centre Tecnològic Leitat (c/
de la Innovació, 2).
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).
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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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’Esperanto, a càrrec de Rosa López. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català inicial. A càrrec de
de CAL, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català, activitat a càrrec del Banc
del Temps, organitzat per aquesta entitat i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: El Quico llegeix contes: “Que arriba el Quico!”. Activitat
per a infants de 3 a 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Taller infantil d’escriptura medieval, per a infants de 6 a
12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults que convida a conèixer els clàssics.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “La nit dels bous”, de Josep
Sabater. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 20 h:
Activitats del Bau House: Recital de poesia: “Bau_Bafarades de poesia”, a càrrec de
Mireia Calafell i Cèlia Nolla. Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
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