Agenda

Dimarts, 6 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A partir de les 09 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al Consell Mundial de Ciutats i
Governs Locals Units (CGLU) i II Fòrum mundial sobre les violències urbanes i
educació per a la convivència i la pau, que se celebra entre el 4 i el 7 de novembre a
Madrid. L’alcalde participarà al “Bureau Executiu CGLU”, com a vicepresident de la
xarxa de Ciutats Intermèdies, i al debat polític “Necessitats locals enfront
competències locals. El repte dels governs locals per complir amb les demandes de
les comunitats”, inclòs dins de la Conferència Iberoamericana. El Consell i el Fòrum
tenen lloc a la Nau 16 del Matadero (plaça de Legazpi, 8. Madrid).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, participarà en l’acte
d’inauguració de l’exposició “Les preses de Franco” organitzada pel Casal de la
Dona amb el suport dels serveis municipals de Polítiques de Gènere i de Cultura. A
l’acte també hi assistirà el regidor de Presidència i Qualitat Democràtica, Javier
García. L’exposició es podrà veure del 6 de novembre al 15 de desembre al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). Aquesta exposició, produïda per l’Associació
Catalana d’Investigacions Marxistes i la Fundación de Investigaciones Marxistas, vol
mostrar les experiències penitenciàries de les dones empresonades durant la
repressió franquista, a través d’un diàleg entre memòria i història, entre imatges i
testimonis que ens acosten a la realitat des d’una perspectiva biogràfica. L’exposició
vol contribuir a fer visibles les històries de moltes dones que, des de les seves
reivindicacions, van obrir una escletxa en el model de societat dominant, desafiant
tant el feixisme com la societat patriarcal.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Processos de selecció”. L'objectiu és el de
conèixer les fases d’un procés de selecció. Els processos de selecció estan orientats
a esbrinar quina és la candidatura més adequada per a formar part d'un equip de
treball determinat en una empresa. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95 ).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”. A càrrec de l’Hospital de Dia de Salut
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a les
persones vinculades al Club Social Egara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller de tardor: “Quico canta... cançons de tardor”. Destinat a
famílies amb infants de 18 mesos a 3 anys. A càrrec de Susana Carvajal. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cub de lectura: “Memòries d’Adriano”, de Marguerite
Yourcenar. A càrrec de Núria Armengol. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Cine Fòrum: “The True Cost”, documental i fòrum
sobre el veritable cost de la indústria tèxtil. Es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de
sant Pere, 9).
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