Agenda

Dijous, 15 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de constitució de la Comissió
ciutadana de seguiment i impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans de la Ciutat. A l’acte també intervindran la regidora de Ciutadania i Qualitat
Democràtica, Meritxell Lluís; i el president de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya, David Bondía; qui presentarà una ponència titulada “El dret a la ciutat”.
L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
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).
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A les 17.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
Performance al voltant dels Drets Humans, dins dels actes de Commemoració del
Dia dels Drets Humans, a càrrec d’alumnat dels Batxillerats artístics dels instituts
Torre del Palau i Viladecavalls, amb l’acompanyament musical d’un quintet de metall
de l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la
plaça del Vapor Ventalló.
A les 18.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert Coral del Club de
Gent Gran de Can Palet que tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 21 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
assistirà al Concert de Nadal a Sant Pere 2016 “20 anys d’orgue a Sant Pere”, a
càrrec de l’organista Jordi Figueras. La recaptació íntegra del concert, organitzat pel
Rotary Club de Terrassa, es destinarà a l’associació AVAN, que dóna suport a les
persones afectades per malalties neurològiques. Tindrà lloc a l’Església de Sant
Pere de la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Sopar de Nadal de la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa (CECAT) que tindrà lloc al local social
Centre Andaluz de Nueva Carteya en Terrassa (c/ de Huelva, 35).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Testeja la teva idea. Fes un
CANVAS”. Càpsula formativa adreçada a persones emprenedores amb l’objectiu
d’analitzar, avaluar i desenvolupar una idea de negoci. Es farà mitjançant el mètode
CANVAS d’Alexander Osterwalder. 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 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 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. 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 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).
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
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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 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Activitat adreçada a
adults que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal dels
participants, propiciant el diàleg i l’argumentació. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Les activitats d’en Quico. “Quico inventa contes”. Taller
per a infants de sis a vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Fuig, bèstia!” de Mon Mas. Aquesta sessió servirà per recollir
joguines i material escolar per a l’Esplai la Farfalla del barri de Sant Llorenç. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Salut i Comunitat: “Cicle de narracions per la salut mental a
les biblioteques”. El cicle de narracions per la salut mental, és un projecte creat per
Salut Mental de Catalunya que utilitza la narració oral per ajudar grans i petits a
entendre que és la salut mental. Son històries amb format de conte tradicional
explicades per narradors professionals adreçades als infants. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “Contes de Nadal” de Pere Calders, a
càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “Les noces de Fígaro” de PierreAugustin Caron de Beaumarchais, a càrrec de Guillem-Jordi Graells. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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