Agenda

Dimarts, 7 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels portaveus dels Grups
Municipals que formen l’Equip de Govern, Alfredo Vega i Miquel Sàmper, oferirà una
roda de premsa demà, 7 de març, per informar de la remodelació del cartipàs
municipal. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i conseller comarcal
responsable de l’Observatori del Vallès Occidental i vicepresident 3r del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, Amadeu Aguado, farà una roda de premsa,
juntament amb el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi
Giménez, per presentar l’”Informe de població 2016” i el “Flaix Socioeconòmic 4t
trimestre de 2016”, elaborats per l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental. El
primer presenta l’evolució i característiques de les dades del padró d’habitants
registrats a 1 de gener de 2016 i, el segon, diferents dades vinculades a l’evolució
del teixit socioeconòmic corresponents al tancament de l’any. La roda de premsa
tindrà lloc al Consell Comarcal del Vallès Occidental (N-150, km 15).
A les 11.30 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte
de celebració i a la inauguració de l’exposició “10 anys d’horts a les escoles” que
tindrà lloc al Centre de Jardineria de la Fundació FUPAR (c/ de les Campiones
Olímpiques, s/n).
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A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, visitaran
l’exposició “Energeia” i assistiran a l’acte de lliurament dels Premis d’Excel·lència
Energètica que seran lliurats al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270) pel conseller d’Empresa i Coneixement, i president
de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), Jordi Baiget. Aquests guardons, convocats
per la Generalitat de Catalunya a través de l’ICAEN, tenen com a objectiu reconèixer
les empreses i institucions que hagin dut a terme actuacions remarcables en el camp
de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables, o les noves
tecnologies energètiques.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu C.V.”. 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 es vol transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. 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”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca de Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 10.30 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), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc 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 15 h:
Activitats del Dia Internacional de les Dones 2017: “Visita guiada al Parlament de
Catalunya”. El punt de trobada serà el Casal Cívic Torresana-Montserrat-Vilardell (c/
de Salamanca, 35).
A les 16 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Com guanyar més a cada venda”,
activitat de formació i consultoria per a empreses i els seus equips, dins del
programa “Terrassa aposta per la Indústria”. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
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).
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A les 18 h:
L’Hora del conte: “Contes per la igualtat”, a càrrec del personal de la Biblioteca del
Districte 6. Activitat adreçada a infants a partir de sis anys. Tindrà lloc en la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de l’OFIMAPE: “Desmuntant les factures de gas i d’electricitat”, sessió del
cicle de xerrades i tallers “Paga menys i viu millor”. En aquest tallers s’ensenyarà a
entendre i interpretar les factures de llum i gas. L’activitat, a càrrec de professionals
de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència
Energètica, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona,
180).
A les 18.30 h:
Cerquem salut!: Xerrada “Mindfulness a casa: com aplicar-ho al dia a dia”, a càrrec
de Jordi Pagès, psicòleg, coach, consultor i formador, i Carles Guillamon, consultor
de negoci i d’organització empresarial i formador. 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: “Les ones” de Virginia Woolf, a càrrec de
Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació de l’exposició d’escultura i pintura a l’oli: “La
mujer, la madre y yo”, a càrrec de Magdalena Salazar Zarate. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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