Agenda

Dimarts, 6 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició
de la campanya de sensibilització “Mujeres: la fuerza del cambio en la India”,
organitzada per la Fundació Vicenç Ferrer. A l’acte també hi assistiran la regidora de
Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, i la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares. “Mujeres: la fuerza del cambio en la India” és una
exposició fotogràfica itinerant que viatja a l'interior d'un camió d'estètica Índia, que té
com a objectiu apropar la realitat de l'Índia rural a través del testimoni de set dones
que gràcies a la Fundació Vicenç Ferrer han trencat estructures socials que
oprimeixen les dones d’aquell país. La mostra arriba a Terrassa després d'haver
visitat diferents ciutats de tot el territori espanyol des de l’any 2012. L’acte tindrà lloc
a la plaça Vella.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, per primer cop, en qualitat de conseller
del Consell d’Administració dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, nomenat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
reunió ordinària del Consell d’Administració dels FGC, que tindrà lloc al carrer del
Vergós, 44, Barcelona.
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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 per la inserció laboral: “El treball en xarxa,
facilitador del canvi. Aquesta jornada està organitzada per la Fundació ECOM,
juntament amb d’altres entitats de Terrassa, com Càritas Diocesana de Terrassa,
Creu Roja de Terrassa i la Fundació Alba, dins el programa Incorpora de la Fundació
bancària La Caixa i amb motiu de la signatura del Conveni de Col·laboració amb
Cerclemón, la vessant més solidària del Cercle de Joves Empresaris de la Patronal
CECOT. L’acte tindrà lloc a la seu central de la CECOT (c/ de Sant Pau, 6).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, acompanyat de la
gerent del Parc Vallès, Núria Gandara, oferirà una roda de premsa per presentar les
activitats incloses dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015. Sota
el lema europeu “Tria. Canvia. Combina.”, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura 2015 proposa una cerca de noves formes de mobilitat, cap a un transport
més sostenible, segur i saludable. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
El tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
inauguració de l’exposició “Adéu soroll!”, produïda per la Diputació de Barcelona en
col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta mostra té per objectiu la
conscienciació ciutadana sobre la contaminació acústica, com afecta la qualitat de
vida de les persones i la forma de combatre-la. L’exposició es podrà veure al Museu
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270) fins al 29
de novembre de 2015.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a Internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Xarxes Professionals i
Eines 2.0 per a la recerca de feina, a càrrec de personal tècnic del Servei
d’Ocupació. Espai de coneixement pensat per a aquelles persones que es troben en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
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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 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’animació “Stop Motion”. Curts animats a través
de fotografies. Activitat adreçada a infants majors d’11 anys. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures. Per a infants de 6 a 12 anys. L’acte
tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures. Per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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