Agenda

Dimarts, 15 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE

A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a l’acte de presentació del llibre “Les
ciutats invisibles, viatge a la Catalunya Metropolitana”, de Marc Andreu, editat per
L’Avenç. L’acte, organitzat per L’Avenç, tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
Sant Cosme, 157). Hi intervindran també l’autor del llibre, l’editora, Núria Iceta, i el
president de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, Ramon Clariana. La
regidora d’Habitatge, Lluïsa Melgares, assistirà també a l’acte.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació del Circuit Català de
Trofeus de Natació i al lliurament dels premis de l’edició anterior, que tindrà lloc a la
seu de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde Alfredo Vega assistirà a la taula rodona “Els anys guanyats” a
càrrec de Jordi Molas, protagonista del documental del mateix títol, professor
col·laborador de la Universitat de Vic i de l’Institut Guttmann i coordinador de
voluntariat de l’associació Sant Tomàs; i del Dr. Jonatan Fuentes, especialista en
traumatologia i rehabilitació, sots president de la Unió Atlètica Terrassa. L’acte,
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organitzat per l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de la Unió Atlètica
Terrassa, forma part de la participació de Terrassa en La Marató de TV3 d’enguany.

A les 18.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
conferència “Diversitat religiosa a Catalunya”, a càrrec de Elisabeth Lheure,
advocada i col·laboradora de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós.
L’activitat, organitzada pel Servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell
(pl. del Tint, 4).

ALTRES ACTIVITATS

A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: taller “Quines assegurances
cal conèixer per desenvolupar una activitat econòmica”. Adreçat a projectes
empresarials ja creats o de nova creació. L’activitat forma part del segon programa
“Terrassa Cooperativa”, i està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de Cooperativa Arç, Serveis Integrals d’Assegurances. Tindrà lloc a
l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Xarxes professionals, eines 2.0”. Aquesta activitat
s’adreça a persones que busquen feina i que volen utilitzar els recursos d’Internet.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Activitat adreçada a emprenedors i
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: sessió informativa genèrica “L’inici
tracta d’una sessió informativa del camí de l’orientació professional,
conèixer les diferents actuacions que es duen a terme, per tal que
entre aquelles que més s’adaptin a la situació o interessos. Tindrà
Foment (ctra. de Martorell, 95).

del camí”. Es
on es dóna a
es pugui triar
lloc a l’Edifici

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: taller infantil “Fem el calendari d’advent”. Taller familiar
per infants de quatre a onze anys on s’elaboraran els detalls que es regalaran durant
les activitats del calendari d’advent a la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: representació de l’obra de teatre
“La memòria de l’aigua”, a càrrec de la companyia AKWA. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. Francesc Macià, 193). Trobareu més informació a
http://governobert.terrassa.cat/aigua.
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: dins la 21a Setmana de la Ciència, videoconferència
“Visita al CERN (Organització Europea per a la Investigació Nuclear)”, a càrrec de
Roger Caminal. Aquest físic, que treballa al CERN, a Ginebra, explicarà en directe
com és aquest centre punter i quin tipus d’estudis s’hi fan mitjançant l’accelerador de
partícules. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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