Agenda

Dijous, 10 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, es reunirà amb una delegació de la
coordinadora de seccions sindicals de les empreses externes i municipals que
efectuen els diferents serveis a la ciutadania de Terrassa, creada pel sindicat UGT i
encapçalada pel secretari comarcal de la UGT al Vallès Occidental i de la Regió
Metropolitana d’UGT Catalunya, Josep Sancristòfol. La reunió 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).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració del curs acadèmic 2016-2017 de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). La lliçó inaugural anirà a càrrec
del degà de la Facultat de Psicologia de la UNED, Miguel Àngel Santed Germán.
L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
"Immersos en les dades. (Una) adaptació de l'exposició 'Big Bang Data' del CCCB",
juntament amb Olga Subirós, comissària de l’exposició. Aquesta exposició, oferta als
ajuntaments per la Diputació de Barcelona, és una adaptació en format itinerant de
l’exposició “Big Bang Data”, que va ser una coproducció del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i la Fundación Telefónica. S’estructura com una acció
de promoció i difusió de la cultura del segle XXI i les grans transformacions de l’era
digital i s’estructura en cinc àmbits temàtics. L’exposició es podrà veure fins al 8 de
gener a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Xarxes Professionals Eines 2.0”.
Espai pensat per a aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i
volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a
tenir en compte en la recerca d’ocupació. A l’entorn competitiu en que ens trobem,
en el que la globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a
nivell mundial, s’ha ampliat la competència a l’hora de trobar feina. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 2a edició Terrassa
Cooperativa: “Les cooperatives i altres formes jurídiques de l’economia social”. Taller
per a projectes ja creats o de nova creació dins del marc del programa Terrassa
Cooperativa, amb la col·laboració de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya. Tindrà lloc a la Sala d’actes Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 9.55 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 2a edició Terrassa
Cooperativa: “Què és l’economia social i què són els valors del cooperativisme”.
Activitat per l’àmbit educatiu dins del programa Terrassa Cooperativa, amb la
col·laboració de l’Institut Mont Perdut (c/ del Mont Perdut, 1).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: L’inici del camí.
Sessió informativa d’orientació professional, on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal es puguin triar
aquelles que més s’adeqüin a les situacions o interessos de les persones que
cerquen feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
De 16 a 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. A banda de la “Sala del procés tèxtil”, actualment es poden
visitar les següents mostres: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que
fan referència a les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics. Gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent (1a
planta). “Nou univers: descobrint altres possibilitats”, és una mostra d’art tèxtil
contemporani de l’artista local Irene Pérez Gil, que es pot visitar a l’Espai Zero.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 17.30 h:
Nascuts Per Llegir: “L’Arc de Sant Martí”, a càrrec de Teresa Jiménez, Lourdes
Pérez, Míriam Requena, Joanna Jiménez, Jessica Lopo i Lídia Delgado. Adreçat a
famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat: “L’armari de la Olívia”. Taller
adreçat a infants de quatre a nou anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Setmana del Turisme Industrial: Visita guiada a les voltes del mNACTEC. Al Museu
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “El cosidor d’errades” de Tessa Julià
Dinarès, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per millorar les habilitats lectores mitjançant
textos adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 19 h:
Setmana del Turisme Industrial: Terrassa llegeix: Tertúlia amb Vicenç Villatoro, autor
de “La Ciutat del Fum”. Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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