Agenda

Dimarts, 3 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol, visitarà diversos espais dels
barris de Can Roca i del Pla del Bonaire, en el marc de la iniciativa “Govern als
districtes!, que traslladarà cada trimestre, i durant una setmana, el Govern de la
ciutat als diferents districtes.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la cimera convocada pel president de
la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, amb els promotors de la ILP de
pobresa energètica, el món local i els grups parlamentaris que van donar suport a la
Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica per coordinar una resposta davant el recurs que el Govern
espanyol en funcions ha presentat i que deixa en suspens les mesures d’emergència
habitacional de la Llei. La reunió tindrà lloc al Palau de la Generalitat (pl. de Sant
Jaume, 4, Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, rebrà la visita de la
tinenta d’alcalde d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
Laura Solís, i del regidor d’Habitatge Social, Javier López Herranz, per rebre
assessorament en matèria d’Habitatge. La trobada tindrà lloc a la Societat Municipal
d’Habitatge (c/ del Pantà, 20).
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A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà a la roda de premsa de presentació del
projecte Moviment Olímpic Solidari, impulsat per l’Escola Joaquima de Vedruna, que
pretén enllaçar els valors del centre amb els valors olímpics i el món de l’esport. La
roda de premsa tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de la mostra col·lectiva
“Jo em rebel·lo, nosaltres existim”, en el marc del Programa d’exposicions itinerants
2015-2016 del Departament de Cultura. L’exposició, pensada i impulsada per
l'escriptor Martí Sales i pel director de la Fundació Palau Pere Almeda, recull l’obra,
sovint silenciada, censurada o tergiversada, de 26 artistes, pensadors i activistes,
així com de col·lectius i organitzacions que a través de la seva obra o acció
promouen noves maneres de transformació social i política. Guanyadora del premi a
la millor exposició d’art contemporani de l’any 2013, concedit per l’Associació
Catalana de Crítics d’Art (ACCA), la mostra abasta disciplines com ara la fotografia,
el vídeo o les instal·lacions. L’exposició es podrà veure del 3 de maig al 19 de juny a
la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupacio: Curs d’Iniciació a les TIC. Curs bàsic d’introducció a
la informàtica dins del projecte Innova. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d’un procés de
selecció i també practicar l’entrevista de feina. 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. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per al canvi professional. Curs per a
conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. Inici del camí de
l’orientació professional. Xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que les persones
interessades puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o
interessos. Tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Aspectes a tenir en compte a
l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa dirigida a emprenedors i
emprenedores on 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 (c/ dels Telers, 5).
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/ de Sant Cosme, 157).
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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/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de la Matrioixca”, a càrrec de Monika Klose. Activitat
adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El Cobrador” de Ruben Fonseca, a càrrec de
Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitat del Servei de Relacions Europees i Internacionals: Cinema: Mustang, de
Deniz Gamze (Guanyadora Premi LUX 2015) Versió: doblada al castellà. Al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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