Agenda

Dijous, 5 de novembre

AGENDA
A les 16 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb l’AMPA de l’Institut Can Roca per
parlar sobre l’endarreriment en la construcció de l’edifici d’aquest centre educatiu. La
trobada tindrà lloc al mateix institut (av. de Béjar, 189).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple extraordinari d’aprovació
provisional de les Ordenances Fiscals municipals per a l’any 2016, 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: Introducció a Internet. Mòdul B. 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 16 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: participarà en la sessió
“Com afectaran els canvis de la nova llei a la meva cooperativa?”, a càrrec de
Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Aquesta sessió, que té com a objectiu presentar els canvis i l’aplicació en casos
concrets de la nova llei de cooperatives de Catalunya, s’emmarca en la campanya
“Terrassa Cooperativa”, un seguit d’activitats portades a terme pel Servei
d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament, conjuntament amb la Federació
de Cooperatives de Treball, per informar i fomentar entre la ciutadania els
avantatges i potencialitats d’aquestes formes d’activitat econòmica. L’acte tindrà lloc
a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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 17.30 h:
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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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Vida en calma. Moviment Slow”, a càrrec de
Toni Hernández. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Els quatre dracs”, a càrrec de Montse
Freixa. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19.30 h:
Activats del Servei d’Educació: Conferència i berenar pedagògic: “Cap a on van les
innovacions en els centres educatius?”, a càrrec de Jordi Canelles, director de
l’Escola La Llacuna, del Poble Nou de Barcelona, presentat pel director del Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Lluís Alcalà. També es presentarà el darrer
número de “Perspectiva escolar” amb el monogràfic “Més enllà de les matèries”.
Activitat organitzada per l’Associació de Mestres Alexandre Galí amb la col·laboració
del Servei d’Educació municipal i de l’Ateneu Terrassenc. Tindrà lloc a l’Ateneu
Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39).
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