Agenda

Dimecres, 10 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, participarà a la XXIII Trobada de Corals d’Educació Secundària. La
Trobada, que aplegarà 14 centres de secundària de la comarca amb 700 alumnes,
està organitzada pels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de potenciar i difondre l’educació musical
que s’està duent a terme als instituts. L’acte, sota el lema “Terra d’acollida.
Catalunya, país de portes obertes”, comptarà amb l’actuació, acompanyat als i les
cantaires, de la Banda del Conservatori de Música de Terrassa. L’acte tindrà lloc al
Recinte Firal Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple extraordinari municipal
extraordinari d’aprovació inicial de l’informe favorable a la Ponència de valors total
dels béns immobles urbans del municipi de Terrassa i de l’aprovació inicial dels tipus
impositius i bonificacions de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2018, que se
celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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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).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Recital de Piano, a càrrec d’Esther
Vera, amb obres de Bach, Liszt, Ligeti i Prokófiev. El concert, dins del XXX Cicle de
Concerts del Conservatori de Terrassa i de la Temporada de Música a l’Auditori
Municipal, tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, per a què servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: “Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE”. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
societats limitades, o societats limitades de nova empresa, o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) per iniciar una
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activitat econòmica. En els tallers es trobarà la informació necessària prèvia per a la
constitució de l'empresa en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a. Tindrà lloc a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (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 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: BCN Sports Film: “Mens sana in corpore sano: quan
l’esport es converteix en un estil de vida”, a càrrec de la Fundació Barcelona
Olímpica. Es projectaran els curts “Namesake”, “In our country”, “Milk Race: on and
on” i “Los hombres de verdad no lloran (VOSC)”. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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