Agenda

Dijous, 29 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
novembre que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, oferirà la benvinguda a la “IV
Jornada sobre Violència Filioparental: Radiografia d’una realitat, què sabem? què
podem fer? Reptes de futur”, que organitza l’Asociación Raíces al Vapor Universitari
(c/ Colom, 114). A la presentació també hi assistirà Pilar Heras Trias, directora
general del Departament de Justícia Juvenil i Arantzazu Herrador Carabante,
directora de l’Asociación Raíces. La jornada constarà de la conferència marc, a
càrrec de Roberto Pereira Tercero, psiquiatra, terapeuta familiar i director de la
Societat Espanyola d’Investigació per la Violència Filioparental, “Violència
Filioparental a l’Estat: què sabem i què podem fer”; dues taules rodones sobre
“contextualització al territori català i reptes de futur” i sobre “L’aposta pel treball en
xarxa. Perspectives que es complementen. Aposta per un treball conjunt”; i es
tancarà amb tallers participatius i la posada en comú de les conclusions.
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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 10.15 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Anem a l’escola! Parlem dels valors del
Cooperativisme i l’Economia Social”. Tindrà lloc al Institut Santa Eulàlia (av. de
Santa Eulàlia, 72).
A les 11 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada: “Què puc fer si sóc una
víctima de la violència masclista?”. A càrrec de Lluïsa Melgares, advocada i
exregidora de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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: Curs de mòbil i/o tablet, dins del cicle “Cursos
d’informàtica per a adults”. A càrrec del Punt Òmnia La Fàbrica de Can Tusell.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Martí i la Martina”. Recomanat per a infants de
fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club SèrieAddictes: “Minisèries de butxaca”. Sessions
obertes per descobrir i analitzar totes les sèries del moment. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Xerrada “Els
contenidors taronges de Roba Amiga”, dins el Cicle de moda ètica i sostenible.
Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: Formació: “Justificació de subvencions
de projectes, activitats i serveis 2018”. Formació destinada a entitats sense ànim de
lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. Tindrà lloc
al Casal Cívic Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 18.30 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Jornada d’intercooperació de les entitats
d’Economia Social i Solidària del Vallès. Tindrà lloc a Gestcoop SCCL (c/ del
Torrent, 146).
A les 19 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada testimonial, a càrrec
d’Anna Botella i Solà, filla de mare i pare presos polítics del franquisme. Tindrà lloc al
Centre Cultural de Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “La parla, un aspecte important en la
malaltia de Parkinson”. A càrrec de Noèlia Capitán, logopeda, i de Miquel Aguilar,
neuròleg. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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