Agenda

Dimecres, 11 de novembre

AGENDA
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en la presentació de
la VI Jornada de la Innovació a Catalunya “Innovació: Motor de l’economia i la
competitivitat”, organitzada pel Leitat. Aquesta jornada es configura com a punt de
trobada entre el món industrial i l'Administració Pública per debatre els reptes futurs
de la Innovació en l'augment de la competitivitat empresarial i el seu impacte
econòmic. L’acte tindrà lloc al Leitat Technological Center (c/ de la Innovació, 2).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, mantindrà una reunió de treball amb l’alcaldessa de
Matadepera, Mireia Solsona, que vindrà acompanyada del regidor d’Urbanisme, Nil
López, per parlar de diferents temes d’interès per a ambdós municipis. La trobada es
farà a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb una representació de la junta directiva de la Penya Barcelonista 1900 de
Terrassa, que li presentarà els actes de celebració del 60è aniversari de la fundació
de la Penya i de la celebració, el proper 15 de novembre, d’un dinar entre socis i
sòcies de l’entitat egarenca i d’altres procedents d’altres penyes d’arreu de
Catalunya. La trobada tindrà lloc a la seu de la Penya Barcelonista 1900 (rbla.
d’Ègara, 190).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Terrassa Cooperativa: Taller: “Emprenedoria col·lectiva, emprenedoria cooperativa”,
a càrrec de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Dirigit a persones
emprenedores, cooperatives i entitats d’economia social. La sessió tindrà lloc a la
sala d’actes de l’edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta). Més
informació: http://www.terrassa.cat/terrassacooperativa.
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Alba Castillo, Eva Marbà i
Carme Martínez. Activitat adreçada a famílies amb infants fins tres anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Conversant amb la diabetis”. Xerrades de salut
comunitària a càrrec de personal del Consorci Sanitari de Terrassa. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Què passa al bosc?”, a càrrec de Sara
Fuente. Per a infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
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A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Story Time”. A càrrec de Tweed Escola
d’Idiomes. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
18.30 h:
Activitats del Servei de Salut Comunitària: Formació: “Suport vital bàsic i ús de
desfibril·lador”. Al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià,
189).
A les 18.30 h:
Terrassa Cooperativa: “Anàlisi sobre el perfil de les persones consumidores i
usuàries de cooperatives”. Presentació de l’estudi, elaborat per la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, i taula rodona amb participació de persones
consumidores i cooperativistes. Modera Mariona Tomàs Periodista de la ràdio
municipal Terrassa 95.2 Entitats convidades: Teixidors Sccl, Alternativa 3 Sccl, Node
Terrassa Som Energia i Cooperativa de Consum Responsable de l'Ateneu Candela.
Dirigit a persones emprenedores, ciutadania interessada, cooperatives i entitats
d’economia social. La sessió tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55). Més informació: http://www.terrassa.cat/terrassacooperativa.
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