Agenda

Divendres, 11 de novembre

AGENDA
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la jornada “Endolla’t al vehicle elèctric” organitzada pel Club
Cecot d’Innovació i Tecnologia que tindrà lloc al Parc Audiovisual de Catalunya (ctra.
BV-1274, km 1).
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís es
reunirà amb el subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
Marc Viñas, per parlar sobre el voluntariat a Terrassa. La reunió tindrà lloc a la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (pg. del Taulat, 266-270, Diagonal Mar, Barcelona).
A les 19 h:
El regidor Jordi Flores participarà, per delegació de l’alcalde, i acompanyat del
regidor del Districte 5, Marc Armengol, en l’acte de celebració del 40è aniversari de
l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Pla del Bonaire on s’inaugurarà l’exposició
“Bonaire 4.0”, consistent en un recull de fotografies sobre els més de 40 anys
d’història del barri, en la que han col·laborat entitats del barri, veïns i veïnes. L’acte
tindrà lloc a la sala polivalent del Casal Cívic del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell,
s/n).
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A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació del monòleg
“Cinquanta ombres d’Andreu” a càrrec d’Andreu Casanova acompanyat per l’actriu
Rocío Gutiérrez. L’espectacle tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del dia
internacional contra la violència vers les dones. Sessió de formació: “Les mutilacions
genitals femenines: identitat, salut i drets humans. Proposta per un abordatge
preventiu des de l’atenció primària”, a càrrec de professionals del Grup
Interdisciplinari per a la prevenció i l’estudi de les pràctiques tradicionals prejudicials
(GIPE/PTP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb la col·laboració de
Fundació Wassu-UAB, amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”. Tindrà lloc a la
Sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Introducció a les tècniques
de Optimism Brain Training per estimular la creativitat. Taller per a projectes ja
creats o de nova creació, amb la col·laboració de la cooperativa sense ànim de lucre
i d’iniciativa social, PREAD, Prevenció de l’ansietat i la depressió. Tindrà lloc a la
Sala d’actes Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: crea el teu CV. El currículum
és l’eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li treure partit
als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a qui
selecciona. En aquest espai de coneixement volem transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l’hora de buscar 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).
A les 12.45 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Què és l’economia social i
què són els valors del cooperativisme”. Activitat per a l’àmbit de l’educació dins el
marc del programa Terrassa Cooperativa, amb la col·laboració de l’IES Mont Perdut
(c/ del Mont Perdut, 1).
A les 16 h
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del dia
internacional contra la violència vers les dones. Videofòrum jove: Visualització d’una
pel·lícula sobre violència de gènere en joves i posterior debat dels temes tractats.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta... Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: Xerrada: “Auditoria Ciutadana de
l’Aigua: La Fiscalització del servei”, a càrrec de Xavier López Relat i Òscar G. Villa.
Activitat organitzada per l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66). Per a més informació:
http://governobert.terrassa.cat/aigua.
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A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “The wolf and the 7 goats”, a càrrec de Salt idiomes.
Activitat adreçada a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: “Les bruixes” de Roald Dahl. Activitat adreçada a infants de vuit
a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Els picarols”. Activitat adreçada a infants de
vuit a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil. Enxanetes: “L’amiga més amiga de la
formiga Piga” d’Emili Teixidor. Activitat adreçada a joves de set a vuit anys. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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