Agenda

Dimarts, 15 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de lliurament de la Medalla
d’Honor de la Ciutat de Terrassa al músic Josep Maria Farràs i Oliveras, concedida
pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa, celebrat el passat 25 de febrer de 2016, com a
prova de reconeixement per la seva trajectòria cultural, la seva professionalitat i la
seva consideració com un dels millors trompetes del país. L’acte tindrà lloc al Saló
de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en la jornada “Polítiques actives 2015: Terrassa aposta per
l’ocupació. Exemple de bones pràctiques”. L’acte, organitzat pel Servei d’Ocupació
de l’Ajuntament de Terrassa i els membres del Pacte per a l’Ocupació de Terrassa,
també comptarà amb la participació de David Garrofé, secretari general de la Cecot;
Josep Prats, director gerent de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa; Sergi
Martínez, responsable de CCOO de Terrassa; i Josep Santcristòfol, secretari
comarcal de la UGT del Vallès Occidental. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna de la
Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
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A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la xerrada “Dones
invisibles: dones de Pau”, a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa de la història de les
dones i membre de la Universitat a l’Abast de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’acte, dins de la campanya Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2016
“Refugiades desplaçades, L’exili invisible. Una mirada de gènere”, està organitzat pel
Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet i tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18.15 h:
La regidora d’Habitatge, Lluïsa Melgares, presentarà i moderarà la 1a sessió “La Llei
24/2015, objectius, continguts, aplicació i estat de desenvolupament”, organitzada
per l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi d’Advocats de Terrassa i el Grup Promotor
ILP Habitatge. L’acte comptarà amb les ponències “Presentació general de la Llei de
Mesures contra el sobreendeutament”, de Martí Batllori, jurista i membre del Grup
Promotor de la ILP Habitatge; “Mesures per evitar l’exclusió residencial”, de Carlos
Ricardo Puigcerver, magistrat del Jujat nº 50 de Barcelona; i “Mesures contra la
pobresa energètica”, de Josefina Valverde, advocada. La sessió tindrà lloc a
l’Auditori de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.00 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. És l’inici del camí de la
orientació professional, es tracta de donar a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme, per tal que es pugui triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”: grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. 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/ Sant Cosme, 157).
A les 11.30 h:
Activitats del Servei de Consum: Setmana dels Drets de les Persones
Consumidores. Taller de “Consum Responsable”. Tindrà lloc a l’Escola Municipal
d’Educació Especial Fatima (c/ Vacarisses, 2).
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/ Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs per a infants: “Fes la teva presentació amb
Impress!”, a càrrec de Ferran Juan Chiner. Curs adreçat a infants a partir de nou
anys on se’ls ensenyarà a fer presentacions amb el programari lliure Impress. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “L’hora del conte”, a càrrec del Banc del Temps. Per a
infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Activitat del Servei de Polítiques de Gènere: Xerrada: “Cooperativisme en femení
plural”, a càrrec d’Exolina Aldana Cooperativista Nicaragüenca i secretària de
l’entitat CECOCAFEN. Dintre del Cicle Dia Internacional de les Dones – 8 de març
de 2016 – “Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una mirada de gènere”. Tindrà
lloc a la seu del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “El complot mongol” de Rafael Berna, a
càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
Activitat del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares. Xerrada: “La història
sense fi: Com ens relacionem amb els nostres fills / filles?”, a càrrec de Jordi Pagés i
Carles Guillamón, socis de Troposmind. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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