Agenda

Dijous, 28 de gener

AGENDA
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
gener, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. – 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. 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 A. 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).
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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).
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. un retrat de la Catalunya tèxtil recent”, coproduïda
pel CDMT i i el Museu d’Arenys de Mar dins del marc del Circuit dels Museus Tèxtils
i de Moda a Catalunya. A les 17 h s’oferirà una visita comentada a aquesta darrera
mostra a càrrec de personal del Museu. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Activity English, a càrrec de Martha Bernal Activitat en anglès 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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Club de lectura per a
adults que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal de les
persones participants. A la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “ En Quico llegeix...”. Dins del cicle “Les activitats d’en
Quico”. A càrrec de personal de la Biblioteca. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 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).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre autobiogràfic: “A flor de piel”, de
Valentina Pradera. A càrrec de l’autora. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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