Agenda

Dijous, 19 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte organitzat per la Fundació
Internacional Olof Palme, amb la col·laboració de l’Ajuntament, que comptarà amb la
conferència del periodista i director adjunt del diari El País, Lluís Bassets, sota el títol
“Cap a on va Catalunya?”. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
AGENDA DELS REGIDORS
A les 9.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, farà la benvinguda de la
Jornada per a professionals “Violència filio-parental: estat de la qüestió i
especificitats en entorns familiars en situació de violència masclista. La jornada, que
inclourà diverses ponències i una taula rodona amb professionals i experts, tindrà
lloc a la sala d’actes de l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95) i
forma part de la campanya Terrassa contra la violència masclista 2015.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, visitarà demà unes de les actuacions de millora que s’estan duent a terme
en diversos polígons industrials de la ciutat, a través d’un pla d’ocupació impulsat per
l’Ajuntament de Terrassa. Les obres que visitarà el tinent d’alcalde són les del
Polígon Industrial de Santa Margarida. El punt de trobada serà el carrer de l’Esla,
número 31. Durant la visita, Sàmper informarà els mitjans sobre les actuacions que
s’han dut a terme fins ara i les que està previst executar properament.
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i el regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran a la
partida simultània organitzada per la Biblioteca del Districte 5, amb la col·laboració
del Club d’Escacs Terrassa, per commemorar el Dia Mundial dels Escacs. En
aquesta modalitat de competició, un jugador expert s’enfrontarà al mateix tems a la
resta de participants. Els tres millors escaquistes seran els guanyadors i obtindran
un premi. La resta de participants seran obsequiats amb un diploma signat pels
regidors de Cultura i Esports de l’Ajuntament. Amb aquesta iniciativa es vol
promocionar i fer difusió de la pràctica d’aquest esport a la ciutat. A les 18 h, ambdós
regidors saludaran a organitzadors i participants, i posteriorment mantindran un
contacte amb els mitjans de comunicació interessats.
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).
A les 10.30 h:
Activa el +60: Visita a ermites i capelles de Terrassa. Visita a l’ermita de Sant
Cristòfol (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49). Activitats organitzada pel Servei de
Promoció de la Gent Gran.
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).
terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parras. 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...”. Contes per a infants a càrrec de la
mascota de la BD4. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil i juvenil. Presentació de les novetats
arribades a la BD4, a càrrec de Maribel Pascual. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Conferència divulgativa: “El Bosón de Higs y la frontera de la
Física”, a càrrec d’Aurelio Juste, dins del marc de la Setmana de la Ciència. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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