Agenda

Dijous, 21 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació de la junta directiva de
l’associació de propietaris de gossos Community Can de Ca n’Aurell. L’entitat
presentarà a l’alcalde la campanya “Mereixem un espai a la ciutat”. La trobada tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
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).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum per competències”. En aquest espai de
coneixement es dóna un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae. En
aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dóna un
tractament diferent a la informació habitual. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. En aquests
moments, a l’Espai Zero podeu veure la mostra “Esfilagarsats” de l’artista
barcelonina Katy Pastor. A més, podeu visitar lliurement la Sala del procés tèxtil i, a
la 1a planta, la mostra semi permanent “Retalls d’ahir i d’avui”. Al segon pis hi
trobareu l’exposició “Tot plegat”, inaugurada recentment. Al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “La rateta que escombrava l’escaleta”. Activitat adreçada a
famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Fes la teva portada – Kids!”. A càrrec de Ferran Juan
Chiner. Curs per a infants a partir de set anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Quico llegeix... llibres d’autor!”. Dins del cicle “Les
activitats d’en Quico”. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Juguem amb les paraules”, a càrrec de Raquel
Farràs. Activitat per a infants a partir de vuit anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre l’exposició: “Contra viento y marea”, que
vol retre homenatge a les persones refugiades. A càrrec d’Amnistia Internacional de
Catalunya. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Fil per
Randa”. Club de lectura. “La costurera de Dacca de Jaume Sanllorente”. Espasa,
2014. Inici de les sessions del Club de lectura “Fil per randa”, amb un llibre de
Jaume Sanllorente, periodista compromès i activista, fundador de l’ONGD Sonrisas
de Bombay. Es tracta d’un relat autobiogràfic narrat en 1a persona durant el seu
viatge a Dacca per investigar les condicions de la indústria tèxtil a Bangladesh.
Dacca és la ciutat on el 24 d’abril del 2013 es va esfondrar l’edifici Rana Plaza. Allà
s’hi confecciona roba per a marques occidentals prou conegudes per tots. A
l’accident hi van morir més de 1.000 persones i més de 2.500 van quedar ferides.
Arrel d’aquell fet es va obrir un debat internacional sobre les condicions de treball i
els interessos de la indústria tèxtil al món. Jaume Sanllorente relata la seva
investigació en aquest context. Més enllà de la intenció de denúncia -que també hi
és-, l’autor mostra una mirada múltiple del problema que apareix sota el prisma de
cadascun dels agents involucrats amb el sector tèxtil de Bangladesh. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
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