Agenda

Dijous, 12 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de constitució dels Consells
Municipals de Districte per al mandat 2015-2019, que tindrà lloc al Vapor Universitari
de Terrassa a les 19 h. L’ordre del dia de la sessió inclou la presentació, a càrrec de
l’alcalde, de les línies fonamentals del Pla de Mandat, i la presentació del marc
pressupostari i ordenances fiscals per a l’any 2016 a càrrec del tinent d’alcalde de
Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del
Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
AGENDA DELS REGIDORS
A les 19.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació,
Rosa Ribera, signarà el Manifest Públic impulsat per l’AMPA de l’Institut Can Roca
on es reclama la construcció immediata de l’edifici d’aquest centre educatiu i la
finalització de l’obra durant l’any 2017. L’acte tindrà lloc als mòduls provisionals de
l’Institut Can Roca (av. de Béjar, 189).
ALTRES ACTIVITATS
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 h:
Terrassa Cooperativa: Taller: “El finançament de les empreses d’economia social i
cooperativa” (2a sessió), 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 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 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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: “Activity English”. Activitat de suport als
deures en anglès a càrrec de Martha Bernal. Per a infants de 7 a 10 anys. A la sala
polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “En Quico llegeix... llibres d’autor!”. Activitat per a infants.
A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Aiguafang”, de Joan-Lluís Lluís. A càrrec de
David Yeste, A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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