Agenda

Dijous, 27 d’abril
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 d’abril, 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, participarà en l’acte de comiat als i les joves participants en el programa de
Garantia Juvenil contractats per l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la jornada “Our Iceberg is
Melting: Escenaris i eines per anticipar el futur del treball i de les professions”,
organitzada pel Consell Català de la Formació Professional. La jornada tindrà lloc al
CosmoCaixa Barcelona (c/ d’Isaac Newton, 26).
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A les 10.15 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Medi Ambient, Marc
Armengol, assistirà a la presentació de la fase d’estudi de camp del Projecte de
recerca en Immunoconcepció en senglars que anirà a càrrec de representants de la
Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Matadepera i de la Universitat Autònoma
de Barcelona. L’acte tindrà lloc al paratge de l’Ermita de Can Roure (Ermita de Sant
Joan) del municipi de Matadepera.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Entrevista de
feina”. L’entrevista de feina és la principal prova de qualsevol procés de selecció de
personal. Preparar-la bé i saber com afrontar-la resulta determinant per incorporarse al mercat laboral treballant per compte d’altri. L’objectiu professional, les
necessitats de l’empresa, la redacció del currículum i la carta de presentació,
l’avaluació telefònica, els diferents tipus d’entrevista, l’estructura del procés, la
comunicació no verbal, consells pràctics i exemples de preguntes i casos reals
s’abordaran al llarg de la conferència amb l’objectiu que els estudiants puguin
demostrar la seva capacitació quan facin una entrevista de feina, facilitant-los, amb
aquestes eines, la incorporació al mercat de treball. Es presentaran el Servei Jove
d’Ocupació i el Programa de Garantia Juvenil així com els diferents serveis que
Foment de Terrassa ofereix per la incorporació al mercat laboral. A càrrec dels
tècnics de Foment de Terrassa SA. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 9 h:
Art Terrassa 2017: Inauguració de l’exposició: “TERRA oasi” Art i educació lab. El
projecte TERRA oasi, desenvolupat a Terrassa, sorgeix del Laboratori d’Art i
Educació “Porositats” impulsat per la Diputació de Barcelona, que escull tres ciutats
pilot capdavanteres pels seus programes d’arts visuals (Terrassa, El Prat de
Llobregat i Granollers) per implementar projectes locals que posin en relació l’art, la
pedagogia i el context territorial. TERRA oasi ha estat organitzat pels serveis
municipals de Cultura (Terrassa Arts Visuals), Joventut (Baumannlab – Laboratori de
Creació Jove) i Educació. El projecte compta amb la participació de 680 alumnes de
cinc centres educatius de Terrassa de primària, secundària i batxillerat que treballen
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conjuntament amb 5 artistes de la ciutat. Tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28).
A les 9.45 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Reunió de retorn a les empreses
“Economia circular i simbiosi industrial”. En el marc del projecte d’economia circular i
simbiosi industrial, es fa una reunió de retorn a les empreses on s’explicarà els cinc
plans de negoci resultants del projecte. Subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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”. En
aquesta sessió informativa d’orientació professional es donen a conèixer les
diferents actuacions que es duen a terme al Servei, per tal que cada persona triï
aquelles que més puguin interessar segons la situació o interessos de cada persona.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Foment de Terrassa: Dintre del programa:
Primera Acollida Ciutadania. Mercat de Treball: col·laboració amb servei de primera
acollida. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Testeja la teva idea. Fes un
CANVAS”. Sessió pràctica per 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).
A les 10 h:
Activa el +60: “Art a la ciutat”. Exposició col·lectiva guiada: “Modernisme”. Amb la
participació de diferents artistes de la ciutat. Tindrà lloc als Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de CAL i Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. 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 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Fil per randa. Club de
lectura. “Mi vida” d’Isadora Duncan. En aquesta segona sessió del Club de lectura Fil
per randa, finalitzaran la tertúlia entorn de l’autobiografia d’Isadora Duncan. En
aquesta segona part del llibre l’autora ens continua explicant les seves vivències, els
seus viatges per Europa, com va viure la maternitat, les seves relacions
sentimentals, la tràgica mort dels seus fills i la seva marxa a Rússia al 1921, fet amb
el que finalitzen aquestes memòries. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Presentació de la
“Joia del Museu 2017”. Es tracta d’un llibre creat per l’artista terrassenca i darrera
conservadora del CDMT, Roser López Monsò (1973-2014). Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei Jove i Lleure infantil: Club dels deures, a càrrec del districte
Jove del Districte 6. Activitat adreçada a joves d’entre dotze i divuit anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: Terrassa Street Art. Projecte que utilitzant l’art
com a eina d’integració i cohesió social, fomenta en els seus participants la vivència

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

de participar en un espectacle. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 19.30 h:
Activitats de la Bau House: Cineforum 8. Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard,
1).
A les 19.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “Planet Earth”, a càrrec dels
alumnes del Departament de Música de Cambra del Conservatori de Terrassa. Amb
motiu de la celebració de Dia Mundial del Planeta Terra. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Terrassa Aposta per la Indústria”.
Jornada empresarial: “Avantatges de formar part d’una xarxa empresarial al Polígon
industrial”. Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social
Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment (ctra. de Martorell, 95).
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