Agenda

Dimarts, 13 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en l’acte de donació
al Museu de Terrassa de tres pintures de l’artista Ignasi Verdós. L’acte, que tindrà
lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), comptarà amb la presència
del pintor Ignasi Verdós i de la conservadora del Museu de Terrassa, Gemma
Ramos.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor d’Esports, Dani
Nart; es reunirà amb el vicepresident de la Real Federación Española de Hockey
(RFEH), Marc Sala. que li presentarà la Home & Away League 2019. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports Dani Nart, es
reunirà amb el president de la UD Les Fonts CF, Artur Travessa, i amb el
vicepresident de l’entitat, Francisco Contreras, que li presentaran els actes de
celebració del 50è aniversari de la UD Les Fonts CF. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, i la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistiran, com a membres del
Jurat, a la reunió del Jurat de la 12a edició dels Premis Nous Professionals, que es
lliuraran el 20 de juny a la sala d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. Els
Premis Nous Professionals estan convocats per l'Ajuntament i el Consell de la
Formació Professional de Terrassa amb el suport de la Diputació de Barcelona, la
Cambra de Comerç de Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la
CECOT, els Departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, i els sindicats CCOO i UGT. Aquests premis volen motivar i promoure
l'esperit emprenedor, innovador i creatiu d'alumnes que estan cursant Cicles
Formatius de qualsevol família professional així com els Programes de Formació i
Inserció (PFI) mitjançant el reconeixement públic de projectes individuals o
col·lectius. La reunió tindrà lloc a la Sala Pujals de la patronal Cecot (c/ de Sant Pau,
6).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert d’havaneres, a càrrec del
Grup Bon Dia, que s’organitza en el marc de la Setmana Cultural de l’Associació de
Gent Gran de Can Roca, i que tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Can Roca (c/
d'Alcoi, 81).
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà una sessió ordinària del Plenari
del Consell Escolar Municipal (CEM) del curs 2016-2017. L’ordre del dia d’aquesta
sessió de caràcter ordinari inclou informació sobre el procés de preinscripció i
matrícula del curs 2017-2018 i la modificació de l’oferta definitiva de secundària;
informació de les comissions de treball del CEM; revisió i aprovació, si s’escau, del
Reglament del CEM; i el calendari de reunions del CEM per al curs 2017-2018. La
sessió tindrà lloc a l’Escola Pia (c/ del Col·legi, 14).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. 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: “Vull
emprendre, per on començo”. Sessió informativa de dues hores de durada, dirigida a
emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Atès
que un dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i
en la comunitat, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de
la lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de CAL i
Veu Pròpia. 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. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de CAL i
Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats del CDMT: Visita guiada: “Secrets de Museu: un recorregut per l’interior del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT). Tindrà lloc al CDMT (c/
de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Mobilitat Europea: Coneix el
voluntariat europeu”. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Oliver Jeffers”. Activitat
per a famílies amb infants a partir de 4 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Regressions i hipnosi en banda gàtrica” A
càrrec de Míriam Belín. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa(pg. de les
Lletres, 1).
A les 19 h:
Pla d’Acció Municipal 2018: Sessió informativa del Pressupost i el Pla d’Acció
Municipal. Dins del Procés Participatiu del Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM
2018. Tindrà lloc A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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