Agenda

Divendres, 6 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, rebrà el Premi, en la modalitat d’Institució
Pública, atorgat a l’Ajuntament de Terrassa per l’Associació Estatal de Directors i
Gerents en Serveis Socials. Aquest premi s’atorga en el marc de l’acte oficial del
XXII Congrés Anual de l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials
que tindrà lloc al Centre Cívic La Serna de Fuenlabrada (av. de las Comarcas, 2,
Fuenlabrada -Madrid-). El Premi en la modalitat d’Institució Pública atorgat per
l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials ha recaigut enguany
en els ajuntaments de Terrassa i Fuenlabrada per les seves iniciatives pioneres i
rigoroses de mediació i de suport a les persones i famílies sobreendeutades i
amenaçades pels desnonaments.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, participarà en la
Cimera Internacional de Lideratge en Valors GLS “The Global Leadership Summit”
organitzada per l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, Willow Creek Association
(WCA) i la Fundació GOEL. Aquesta formació en temes de lideratge és una iniciativa
de la WCA, organització internacional cristiana formada per més de 7.000 esglésies
de 90 països. The Global Leadership Summit presenta les seves conferències en
diferit a més de 500 ciutats, 120 països, traduït a 55 idiomes i doblat al castellà. La
cimera tindrà lloc els dies 6 i 7 de novembre del 2015 a l’Auditori de l’Església
Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar 299, Terrassa).
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A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde Marc Armengol assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte de
graduació dels alumnes del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de Terrassa
(CITM). L’acte, on es graduaran 230 alumnes dels graus de Fotografia i Multimèdia,
tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Del Tren
de Baix al Metro de Terrassa”, organitzada conjuntament per l’Arxiu Tobella i el Club
Ferroviari de Terrassa, sota el patrocini dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, amb motiu de l’entrada en funcionament de tres noves estacions a
Terrassa. "Del Tren de Baix al Metro de Terrassa" mostra gràficament l'evolució de
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa fent un recorregut nostàlgic per la
història d'aquesta línia ferroviària que l'any 1919 va arribar a Terrassa. Les
fotografies dels fons de l'Arxiu il·lustren com aquesta línia s'ha anat modernitzant
amb el pas del temps fins assolir un nivell de servei d'estàndard europeu. L’acte
tindrà lloc a la sala d’exposicions de l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa, 2).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar Anual d’Inici de Temporada
organitzat per l’Associació del Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. L’acte tindrà
lloc al restaurant Terrassasports (c/ dels Jocs Olímpics, 17).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Com treballar un model de
negoci col·lectiu i cooperatiu”. Sessió pràctica per analitzar, avaluar i desenvolupar
una idea de negoci, mitjançant el mètode Canvas Social, i amb exemples pràctics.
Adreçada a cooperatives, emprenedors/es, entitats i ciutadans que hi tinguin interès.
Aquesta sessió 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).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a Internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici
e 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).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Avui és un bon dia per
canviar el món”. Per a famílies amb infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura 1416, per a joves de 12 a 16 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Els quatre dracs”, a càrrec de Montse
Freixa. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada amb motiu de l’exposició de pintura: “Sinergies.
Explosió de llum i color”, amb la col·laboració com a ponent d’Eulogio Pleguezuelos.
A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 21 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Humor humà”, amb Carme Pla. A la Sala
Maria Plans (c/ de Gaudí, s/n).
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