Agenda

Dimarts,20 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Maruja Rambla, presidirà l’acte de constitució del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. L’acte, al que també assistiran la
tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
representants dels Grups Municipals i representants d’Organitzacions No
Governamentals de Cooperació Internacional de la ciutat, comptarà amb la
conferència “Cooperar en temps de crisi”, a càrrec de Núria Camps, presidenta del
Consell Català de Cooperació de la Generalitat. El Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa té per objectius organitzar i
animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats del
món i cooperar amb comunitats dels països desafavorits per lluitar contra la pobresa.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, farà la benvinguda
inaugural, per delegació de l’alcalde, de l’”Onzena Jornada Tècnica per a les
empreses i serveis d’aigua de Catalunya”, organitzada per l’Agrupació de Serveis
d’Aigua de Catalunya. La Jornada se celebrarà al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340).
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A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte de presentació del nou portal ”Els 150
elements imprescindibles del patrimoni industrial català”. A la presentació es donarà
a conèixer el procés de confecció del llistat dels 150 elements i la presentació del
nou portal “Mapa del patrimoni industrial a Catalunya”, un espai web per facilitar
l’accés i el coneixement de la ciutadania d’aquests elements. Els 150 elements
seleccionats tenen un alt interès històric, estètic i testimonial i representen diversos
àmbits industrials. L’acte tindrà lloc a l’àntiga fàbrica Estrella DAMM (c/ de Roselló,
515, Barcelona).
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).
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).
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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 11 h:
“Sempre acompanyats”: Xerrada: “Seguretat al domicili i a la via pública”. A càrrec
dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Terrassa. Activitat inclosa al
programa Sempre Acompanyats, de suport a les persones grans. El projecte
"Sempre acompanyats", de l'Ajuntament de Terrassa, l'Obra Social "La Caixa" i
Creu Roja, va començar el juliol de 2014 a Terrassa amb l'objectiu de prevenir els
problemes derivats de la soledat no volguda entre les persones grans, sensibilitzant
la població sobre aquest fet i construint una xarxa sòlida dins la comunitat que
enforteixi el suport social i acompanyi les persones grans. A la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Xou d’entitats de gent gran. Activitat organitzada pel
Casal de Gent Gran de Can Roca, el Casal de Gent Gran de les Arenes, el Casal de
Gent Gran Terrassa Centre i el Casal de Gent Gran del Parc de Sant Jordi. Tindrà
lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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).
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