Agenda

Dijous, 30 de març

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 març, 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 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. i regidor
d’Universitats, Amadeu Aguado, participarà en el sorteig d’un premi de 2.500 euros
per a la matriculació a un dels graus que s’imparteixen a les escoles universitàries
del Campus de Terrassa durant el curs 2017-18. Aquesta iniciativa, impulsada per
l’Ajuntament a través del Servei d’Universitats, forma part de les activitats que s’han
dut a terme a l’estand municipal durant la celebració del Saló de l’Ensenyament de
Barcelona, entre el 22 i el 26 de març. Durant aquests dies, els visitants a l’estand
van dipositar les butlletes per poder optar a aquest premi. Aquest dijous, a la Sala de
Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) es durà a terme el
sorteig per conèixer la persona guanyadora.
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A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació per part dels Consells
Esportius de Catalunya de la campanya informativa “Jo sempre guanyo” per
promoure els valors de l’esport en la seva etapa formativa. L’acte tindrà lloc al Palau
de la Generalitat de Catalunya (pl. de Sant Jaume, 4).
A les 11.45 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà els i les estudiants participants en
el programa de mobilitat d’Erasmus d’FP, ofert per l’Institut Montserrat Roig,
provinents de l’Institut Pierre Bayle de Sédan (França). La rebuda tindrà lloc al Saló
de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Formació prelaboral a l’empresa Creixem. Formació
prelaboral de 60 hores prèvia a la contractació de vuit persones dins del projecte
30plus. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Emprendre en femení:
“Emocions i comunicació en la dona emprenedora”. Taller destinat a dones
emprenedores amb la finalitat de conèixer aspectes molt importants dins del propi
significat d’emprendre, relacionat amb les habilitats intra i interpersonals femenines.
Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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 Servei de Consum: “Taller de publicitat”. Taller que fomenta actituds de
consum responsable davant els missatges publicitaris, fent especial incidència en
l’àmbit de la defensa dels drets de les persones consumidores. Dintre del programa
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Educació i formació de les persones consumidores i subvencionat per la Diputació
de Barcelona. Tindrà lloc a l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: “Club dels deures”, a càrrec del
Districte Jove del Districte 6. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del BaumannLab: Presentació final de (Re)conduccions, d’Azahara
Cerezo. (Re)conduccions és el projecte seleccionat per la beca de majors de 20
anys. Es tracta d’un projecte que reflexiona al voltant de l’hoquei i la història
industrial de Terrassa, explorant conceptes com la democratització, el seu paper
identificatiu i la idea de pertinença a un club. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares. Xerrada: “Noves
masculinitats i nous models familiars”, a càrrec de Kepa Bengoechea, tècnic
d’intervenció socioeducativa del projecte Escola de Família i educador social. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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