Agenda

Dijous, 29 d’octubre

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes
d’octubre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Activa l’autoconeixement”. En aquest espai de
coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l'espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats 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 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 Casal Gent Gran de
Ca n’Aurell. Activitat organitzada per l’Associació de Gent Gran de la Maurina. Tindrà
lloc al Casal de Gent Gran de la Maurina (c/ de Núria cantonada amb c/ de Franc
Comtat).
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A les 17.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Conferència: “On és la pau?”, a càrrec de Sergi Grau,
llicenciat en Història per la UAB. 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:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Acció artística teatre-musical de la faula “La sopa de
l’avi”. A càrrec d’Acció Gent Gran, en col·laboració amb el Club Lletraferits de
l’Institut Can Jofresa i amb la Taula de Salut Mental Terrassa, amb el suport
d’Arllibre – Àgora Terrassa i de l’editora Babulinka Bollks. Amb la presència de
l’autor del llibre, Mario Satz. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig
(av. de Barcelona, 180).
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 dels deures: “Activity English”. Activitat de suport als
deures en anglès, a càrrec de Martha Bernal. A la sala polivalent de la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Prevenció de la malaltia de l’Alzheimer”, a
càrrec de Jordi Camí, de la Fundació Pasqual Maragall. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: “En Quico llegeix...”. Contes per a infants. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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