Agenda

Dijous, 26 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà el president i editor del Grup NEWT, Serafí
Gàzquez, que li presentarà la nova etapa del Diari del Vallès, diari “LowCOST” que
forma part del Grup NEWT i que es presentarà el divendres a l’Hotel la Mola. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.

A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
novembre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, farà la benvinguda de la VI
Escola de Gènere Neus Català, organitzada per CCOO Vallès Occidental –
Catalunya Central. La jornada tindrà lloc a a la seu de CCOO a Terrassa (c/ de la
Unió, 23) i forma part de la campanya Terrassa contra la violència masclista 2015.
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l’espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. S’aprofundirà en aspectes com
la definició de màrqueting personal i el concepte de marca personal. Formació
centrada en el tret diferencial, en la importància de la imatge i en reflexionar sobre
com fer-se visible mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting. Tindrà lloc al Servei
d’Ocupació (Edifici Foment, ctra. de Martorell, 95).
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
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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 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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...”. 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:
Activitats de la BCT Xarxa: La Marató de TV3. Xerrada: “Diabetis i obesitat”. A càrrec
de l’Escola d’Adults Ramon Llull. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18.30 h:
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Terrassa contra la violència masclista 2015: Taula rodona: “Explotació sexual a la
meva ciutat?”, a càrrec de representants de l’Ajuntament de Terrassa, Mossos
d’Esquadra, una exvíctima del tràfic de persones i Esclavitud XXI. Acte organitzat
per Esclavitud XXI, Església Evangèlica Unida de Terrassa i Cristians per Terrassa.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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).
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