Agenda

Dimarts, 23 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de la Fundació Arxiu
Tobella, encapçalada per la nova presidenta de l’entitat, Isabel Marquès, que es
presentarà a l’alcalde i li parlarà dels projectes de futur de la nova Junta i de l’entitat.
La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
El 23 i el 24 de maig:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en la Visita d’Estudi al País Basc organitzada pel Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. El Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 1997 amb la missió
de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions
empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la
creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.
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A les 16.30 h:
Alfredo Vega i Dani Nart, com a portaveu i representant, respectivament, dels grups
que formen l’Equip de Govern municipal, oferiran demà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de
l’Ajuntament de Terrassa corresponent al mes de maig, que es farà el proper dijous
dia 25. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Foment de Terrassa: Mercat de Treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Xarxes
professionals. Eines 2.0”. L'espai de Xarxes Professionals i Eines 2.0. està pensat
per a aquelles persones que us trobeu en situació de recerca de feina i volen utilitzar
els canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte
en la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en que ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar 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”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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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).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Trobada amb l’autor Lluís Tort, que parlarà del seu llibre “Sota
l’asfalt”. A càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Drets Humans: Xerrada sobre la diversitat de
creences a Catalunya. A càrrec de Joan Gómez, sociòleg i tècnic de la Direcció
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i secretari del Consell
Assessor per a la Diversitat Religiosa. Tindrà lloc a la sala polivalent del Casal de
Barri de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Trobades a la Terrassa amb el dibuixant de còmic
terrassenc Oriol Hernández, Premi Revelació al Saló Internacional del Còmica de
Barcelona 2013, que presentarà el còmic “Naturalezas muertas”. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada – Taller: “Com gestionat l’ansietat alimentària
dels meus fills?”. A càrrec de la psicòloga i divulgadora Maria Susana Ruesjas. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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