Agenda

Dijous, 22 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a una reunió de treball amb l’alcaldessa
de Rubí, Anna Maria Martínez, per tractar diversos temes relacionats amb les
infraestructures de la comarca. La trobada tindrà lloc a l’Ajuntament de Rubí (pl. de
Pere Aguilera, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà, per delegació de l’alcalde, en la Jornada Sello Pyme Innovadora,
organitzada pel Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i la Xarxa Innpulso
de Ciutats de la Ciència i la Innovació. El tinent d’alcalde farà la benvinguda
institucional, conjuntament amb Eusebi Cima, president del Leitat, i Diana Alonso,
consellera tècnica de la Subdirecció General de Foment de la Innovació Empresarial
del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Aquesta jornada té per objectiu donar a
conèixer el Sello Pyme Innovadora, atorgat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
El Registre de Pimes innovadores, que depèn del Ministeri d’Economia i
Competitivitat, és gratuït per a les empreses i facilita el seu accés a la contractació.
A l’acte, que tindrà lloc al Leitat Technological Centre (c/ de la Innovació, 2), també
hi assistirà el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper, representants de pimes innovadores interessades en obtenir el
segell i representants dels ajuntaments catalans membres de la Xarxa Innpulso.
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A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Xou d’entitats de gent
gran, organitzat pel Casals de Gent Gran de Can Boada, Sant Llorenç i Sant Pere
Nord, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest, Lluch, 1), dins
del programa d’activitats del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte
d’obertura del I Congrés de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana, que
se celebrarà els dies 22 i 23 d’octubre a la Sala Francesc Tarafa (c/ del Corró, 47,
Granollers).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Càpsula formativa: “Com fer
un bon pla de negoci”. Les persones que assisteixin a la càpsula podran disposar de
posterior assessorament personalitzat per treballar la seva idea de negoci de
manera gratuïta. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a la informàtica. Mòdul B. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “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 formar part d'un equip de treball
determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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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: “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 11 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Campionat de petanca, organitzat per la Llar
Fundació. Als Jardins de la Llar Fundació (av. de l’Abat Marcet, 78).
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).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Fil per randa. Club de lectura.
“Las mujeres inglesas destrozan los zapatos al andar”, de Almudena Solana.
Segona sessió del Club de lectura Fil per randa dedicada a aquesta novel·la
d’Almudena Solana, on Louisa, la protagonista, rep un dia la trucada d’un
dissenyador de moda gallec que li canviarà la vida. Se li presenta l’oportunitat de
mostrar a tothom el seu talent per al disseny de sabates que li ve donat pel seu avi,
un mestre sabater que malvisqué durant els anys durs de la Guerra Civil. Durant
aquesta sessió es comentarà la segona meitat del llibre, centrant-se en l’ofici de
sabater, un treball artesà de qualitat i en decadència contraposat a l’actual disseny
industrial de sabates, de pitjor qualitat i a preus molt baixos. L’acte tindrà lloc al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Actuació de l’orquestra Retoks, a càrrec de
l’Orquestra Rekors. Activitat organitzada per l’Associació d’Amics i Amigues del
Casal de la Gent Gran Anna Murà. Tindrà lloc al Casal Anna Murià (c/ de Sant
Ildefons, 8).
A les 17.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Conferència: “Afrontar la vida amb motivació, viu, riu i
estigues actiu”, a càrrec de Jordi Dueso, director del programa de Canal Terrassa
Vallès “La nit dels savis”. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El gust per llegir”, activitat per a infants a càrrec de
Teresa Martí. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parras. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: “En Quico llegeix... llibres d’autor!”. A la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats dels Casals Cívics: “El moviment veïnal a Terrassa durant la Transició”.
Conferència: “Present i futur dels moviments veïnals”, a càrrec de Bernat Pizá. Al
Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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).
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