Agenda

Dijous, 15 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, presidirà l’acte de celebració del Dia Nacional
en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió
franquista. Durant l’acte, es presentarà l’exposició itinerant, elaborada pel Memorial
Democràtic, “Psst... Passa-ho. La lluita per la democràcia a Catalunya (1939-1975)”,
que fa un repàs de la lluita antifranquista a través de documents de l’època elaborats
per organitzacions i militants antifranquistes. L’exposició s’ha ampliat amb
documents històrics de la nostra ciutat seleccionats per diferents historiadors locals.
L’acte, en el que també hi participaran José Manuel Rua, membre del Centre
d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona i comissari de
l’exposició, i Manuel Márquez, president del CEHT (Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa); està organitzat pel Servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa, en
col·laboració amb Memorial Democràtic, Centre d’Estudis Històrics de Terrassa,
Servei de Cultura, Arxiu Municipal de Terrassa, Arxiu Històric de Terrassa i Museu
de Terrassa. L’acte, que comptarà amb l’assistència de la tinent d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i de membres de la Corporació Local, tindrà lloc al vestíbul de l’Arxiu
Municipal de Terrassa (c/ del Pantà, 20).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart; acompanyat del president del Consell Esportiu del
Vallès Occidental Terrassa, José Zaguirre; i del secretari tècnic del Consell, Gaspar
Company; presentarà el programa dels Jocs Esportius Escolars 2015-2016. El
programa Esport Escolar està organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental,
amb la col·laboració i el suport econòmic de l'Ajuntament de Terrassa. Els Jocs
Esportius Escolars s’adrecen a infants i joves de 6 a 18 anys i inclouen la pràctica de
19 modalitats esportives. La presentació tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, participarà en l’Acte d’Inauguració del Curs
Acadèmic 2015-2016 de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
L’acte comptarà amb la lliçó inaugural: “Les presons de la por”, a càrrec de Júlia
Pascual, psicòloga especialista en Teràpia Breu i Estratègica. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a la informàtica. Mòdul A. 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 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).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. 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:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Visita a Ermites i Capelles de Terrassa, dins del
programa Activa el +60. Visita a l’Ermita del Sagrat Cor (Torre Mossèn Homs, a 150
m, del km 19 de la ctra. C-1415 de Terrassa a Castellar. Activitat organitzada pel
Servei de Promoció de la Gent Gran.
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Els dijous en obert”. Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. En aquests
moments hi trobareu la mostra “Estovalles brodades a mà Calasanz Martí” i
l’exposició temporal “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que es mouen amb tu”, fruit de la
col·laboració entre el CDMT, la UPC, i els centres tecnològics i empreses que han
cedit totes les peces exposades. A més, podeu visitar lliurement la Sala del procés
tèxtil i la mostra semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”. A les 17:00 h teniu la
possibilitat d’apuntar-vos a una visita comentada a aquesta mostra a càrrec del
personal del Museu. L’acte tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 16.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Xou, a càrrec del Grup de Xou del Casal de Ca
n’Aurell. Activitat organitzada per l’Associació de Gent Gran del Parc de Sant Jordi.
Tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló, 191).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Presentació del cicle “Cinc
dijous amb la Roser”. El CDMT i els Amics de les Arts de Terrassa enceten un cicle
d’activitats per recordar la desapareguda museòloga, artista plàstica i escriptora
Roser López (1973-2014). Després de la presentació del cicle es deixarà instal·lat a
la Biblioteca del CDMT l’Espai Poètic Roser López, on es podran trobar els seus
escrits i pensaments. També es crearà un “racó d’objectes”, que acollirà aportacions
personals fetes a títol particular. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Conferència: “La màfia i la seva ombra”, a càrrec de
Vicenç Lozano, periodista i historiador. Activitat organitzada per l’Associació Aula
Gran de Terrassa, Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. Tindrà lloc a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica – ETSEIAT (c/ de
Colom, 11).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club dels deures: “Activity English”. Activitat de suport als
deures en anglès, a càrrec de Martha Bernal. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: “En Quico llegeix...”, contes de la mà d’en Quico, la mascota de
la BD4. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Olor de Colònia”, de Sílvia Alcàntara. A càrrec
de David Yeste. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: Jornada sobre “El camí escolar a
Terrassa”. Tindrà lloc al gimnàs de l’Escola Bisbat d’Ègara (c/ de Sant Marian, 46).
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