Agenda

Dijous, 24 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
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 municipal corresponent
al mes de novembre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la presentació de la 1a Jornada d’Internacionalització de la Cambra de
Comerç i Indústria de Terrassa, juntament amb el president de la Cambra, Marià
Galí; i el director regional d’Empreses i Corporacions a Catalunya del BBVA, Joan
Piera. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa (c/ de Blasco de Garay, 29-49).
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A les 10 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la VII Escola de
Gènere Neus Català, organitzada per CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central,
dins del programa d’actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les
Dones. L’acte tindrà lloc a la seu de CCOO a Terrassa (c/ de la Unió, 23).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “L’autònom/a. Aspectes
legals i fiscals”. Càpsula formativa adreçada a persones emprenedores amb la
finalitat de conèixer la figura de l’empresari/a individual. Començant pels passos
imprescindibles que cal saber per donar-se d’alta fins a entendre quines són les
gestions que cal realitzar, així com les obligacions fiscals i de seguretat social.
Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Màrqueting personal”. En aquest
espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
(ctra. de Martorell, 95).
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 que 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 de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Collage
de records”. Sessió inicial de la 12a edició del Projecte de dinamització creativa amb
usuaris de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa. Els objectius d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions
interpersonals i l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb
materials tèxtils. D’altra banda, es busca una presa de consciència per part
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d’aquests malalts de les seves capacitats per aprendre i crear alhora que es dóna a
conèixer el CDMT com a recurs públic i cultural del qual podran gaudir en el futur.
Aquesta primera sessió consta d’una visita guiada al CDMT i d’una presentació del
projecte i de l’inici del projecte creatiu a nivell individual. L’activitat està dirigida per
Irene Pérez, artista visual, les obres de la qual exploren conceptes d’espai i lloc,
percepció, identitat i memòria. L’activitat tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Fil per
randa. Club de lectura. El Club de la calceta de María Reimóndez. Es tracta d’una
activitat complementaria a l’anàlisi del llibre amb la presència de l’artista visual Irene
Pérez Gil, que comentarà la seva exposició “Nou Univers: descobrint altres
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possibilitats” que es pot visitar a l’Espai Zero del CDMT. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure Infantil: “Utilitza les xarxes, per buscar
feina!”, a càrrec de Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av.
de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “El cosidor d’errades” de Tessa Julià
Dinarès. 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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “He viscut tan poc” d’Eva Heyman, a càrrec de
David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Setmana europea de la
Prevenció de residus a Terrassa. “L’embolcall de l’entrepà”. Inscripcions al Centre de
Documentació i Educació Ambiental (CDEA) amb places limitades. Tindrà lloc al
Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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