Agenda

Dimarts, 1 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, es reunirà amb
una delegació de la nova junta directiva del Cercle Cecot de Joves Empresaris,
escollida el passat mes de gener i presidida per Santi Fonseca. La trobada, que
servirà de presentació de la nova junta, tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). La Patronal Cecot va constituir l’any 1997
el Cercle Cecot Joves Empresaris, dirigit als empresaris fins a 45 anys, que treballa
per fomentar el desenvolupament de noves idees aplicades a l’àmbit empresarial,
l’accés i intercanvi de coneixements i el debat sobre els problemes més actuals
derivats del dinamisme de la societat actual.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà en qualitat de conseller a la reunió
ordinària del Consell d’Administració dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) que tindrà lloc a la seu corporativa dels FGC (c/ dels Vergós, 44, Barcelona).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a la celebració del Gran Magal de Touba, celebració de la
comunitat senegalesa organitzada per l’Associació Espanyola Solidaritat
Senegalesa. L’acte, al que també assistirà la regidora del Districte 2, Lluïsa
Melgares, consistirà en un dinar de germanor i tindrà lloc al (c/ d’Almeria, 157, planta
1a).
A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la conferència “Les
dones invisibles: dones científiques”, a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa de la
Història de les Dones i membre de la Universitat a l’Abat de la UAB. Activitat
organitzada pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet dins de la campanya
Terrassa contra la violència masclista 2015. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, acompanyada de Xavier Pérez,
president de la FaPaC Terrassa (Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya), presentarà la Guia d’Activitats per a Mares i Pares
impulsada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a
l’Oficina Municipal d’Escolarització (c/ de Sant Isidre, 29). La Guia de Mares i Pares
2015-16 s’estructura a partir de xerrades, tallers, espais de reflexió i orientació,
itineraris i visites i té un total de 52 propostes. D’aquestes, 16 són novetats.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de La Fàbrica 1909, nou
local de cafès, vins i platets situat a les instal·lacions del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya – mNACTEC. L’acte tindrà lloc al pati del mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270). La nova cafeteria, dirigida per Rafa Blanco i Sílvia Hernàndez, tindrà
entrada per la rambla d’Ègara i pel pati històric del Museu.
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les 19 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la conferència “HSH, col·lectiu o
vector epidemiològic?”, a càrrec de Raúl del Valle, de l’Associació Actua-Vallès.
L’acte, organitzat dins dels actes commemoratius del Dia Mundial de la Lluita contra
la Sida, tindrà lloc a l’Associació Alba (pl. del Dr. Robert, 1).

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 17.30 h:
Nascuts per llegir: Taller infantil: “Clendari d’advent: cada dia una sorpresa!”. Activitat
per a infants de 4 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Què passa al bosc?”, a càrrec de Sara
Fuentes. Activitat per a infants a partir de 3 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. Adreçat a
famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “El desembre congelat”. Per a infants a
partir de 6 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El festí de Babette”, d’Isak Dinesen. A càrrec
de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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