Agenda

Dimarts, 24 de novembre

AGENDA
Al llarg del dia:
El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà, per delegació de l’alcalde i com a vicepresident executiu d'ACTE
(Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees), en el Comité Executiu d'ACTE i la
posterior Assemblea General d'ACTE que tindran lloc a la ciutat de Borås (Suècia),
els dies 24 i 25 de novembre. ACTE, creada el 1991 per iniciativa de l'Ajuntament de
Terrassa i la Diputació de Barcelona, la Communauté Urbaine de Lille (França),
l'Associacão de Municípios do Vale do Ave (Portugal), la IEG de Mouscron i la
IDETA de Tournai (Bèlgica), està present en deu països europeus i compta amb un
centenar de membres. Actualment, i des de l'any 2013, Terrassa ostenta la
presidència d'ACTE Europa. Durant el Comitè Executiu i l'Assemblea general de
socis està previst aprovar les activitats que la Xarxa ha dut a terme en aquest últim
any.
A les 19 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la conferència: “La
violència masclista. La dependència emocional”, a càrrec de Carmen Fuentes, agent
de l’Oficina de Relacions a la Comunitat dels Mossos d’Esquadra. Aquest acte,
organitzat per LGTB Terrassa, forma part del programa d’activitats de la campanya
Terrassa contra la violència masclista 2015. Tindrà lloc a la sala d’actes de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 19 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera assistirà, per delegació de l’alcalde, al
lliurament dels Premis d’Actuació Cívica, atorgats per la Fundació Lluís Carulla i
destinats a fer conèixer i distingir la tasca de persones que han actuat i actuen al
servei de la identitat nacional en diversos àmbits de la vida i de la relació humana.
Un dels sis guardons d’enguany ha estat atorgat a la terrassenca, Montserrat
Cadevall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals. L’acte
tindrà lloc a l’auditori del Disseny HUB Barcelona (pl. de les Glòries, 327, Barcelona).
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 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:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’animació Stop Motion, adreçat a infants majors
d’11 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller infantil: “Preparem el calendari d’advent!”. Activitats per a
infants de 6 a 12 anys: A la Biblioteca del Districte 4 (c/ Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El petit príncep”, d’Antoine de Saint-Exupéry, a
càrrec de Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Un conte, un somni: “La llebre poruga i l’eruga que no s’arruga”. A
càrrec de l’Escola Bressol El Grimm. Adreçat a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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