Agenda

Divendres, 23 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la XXVI Assemblea
de la Federació de Municipis de Catalunya, que tindrà lloc al Saló del Tinell (Museu
d’Història de Barcelona, pl. del Rei, s/n, Barcelona).
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà com a conferenciant en l’acte de
celebració del 5è aniversari de l’entitat Àgora Cultural Terrassenca. L’acte tindrà el
format de dinar – col·loqui i es farà al restaurant Nobadis (pg. del Comte d’Ègara,
18).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al “Ball en línia per a tothom”
organitzat pel Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç, dins de les activitats
del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de
Sant Llorenç (c/ de Montcau, 15).
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Al llarg de la tarda:
La regidora de Gent Gran, Rosa Ribera, i el regidor del Districte 5, Marc Armengol,
assistiran al 20è Homenatge a la Gent Gran del Pla del Bonaire, organitzat per
l’Associació de Veïns i Veïnes del Pla del Bonaire. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic
del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell, 4).
A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà a la 3a edició del certamen Fashion & Dinner Friday,
organitzat per l’Eix Comercial Sant Pere, consistent en una passarel·la de moda per
acostar les tendències de la nova temporada tardor-hivern, acompanyada
d’actuacions musicals i d’un espai de restauració a càrrec d’establiments d’hostaleria
del barri de Sant Pere. El Fashion & Dinner Friday es porta a terme en el tram
comprès entre el Mercat del Triomf i el carrer de la Independència.
ALTRES ACTIVITATS
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).
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 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura 1416, a càrrec d’Isabel Pau. Adreçat a joves de
12 a 16 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Mostra del Coneixement: Conferència: “Explotació laboral dels nens, nenes i
adolescents”, organitzada pel servei d’Innovació i Universitats de l’Ajuntament de
Terrassa. amb la col·laboració de la Fundació Internacional Olof Palme. L’acte,
inclòs dins del programa de la Mostra del Coneixement, tindrà lloc a la Biblioteca de
l’Institut Monserrat Roig (c/ de Cervantes, 46). El col·laborador de la Fundació Olof
Palme, Carlos Sánchez-Valverde explicarà als alumnes de 2n de Cicles Formatius
de Grau Superior d’Integració Social de l’Institut Montserrat Roig la situació que avui
en dia viuen molts infants. Uns nens i nenes que han de treballar per ajudar a les
seves famílies. Una feina que sovint fan en condicions d'explotació amb llargues
jornades de treball i amb una càrrega física que no sempre s’adequa a la seva edat.
Uns infants que no van a l'escola ni reben una atenció sanitària adequada, la qual
cosa limita les seves possibilitats de trencar el cercle de pobresa en el que viuen.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Com es fa la revista Súpers!”, a càrrec de Cecília
Lorenzo, coordinadora de la revista. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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