Agenda

Dimarts, 2 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.00 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la sessió del Consell d’alcaldes i
alcaldesses del Vallès Occidental, que abordarà la implementació de la llei de
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica.
L’acte tindrà lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra.
N-150, km. 15).
Nota: els mitjans podran accedir a la reunió a l’inici de la sessió per tal d’obtenir
imatges. Un cop acabada la reunió, es farà l’atenció als mitjans de comunicació
(aproximadament, a les 13 h).
A les 17.00 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat, Maruja
Rambla, i portaveus municipals, rebrà el conseller d’Interior de la Generalitat, Jordi
Jané, en visita oficial a l’Ajuntament. El conseller signarà en el Llibre d’Honor del
Consistori. L’acte tndrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la Junta Local de Seguretat, que tindrà
lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). En el
transcurs de la sessió es parlarà de l’estat general de la seguretat a la ciutat. La
Junta Local de Seguretat està formada per representants dels diferents cossos
policials. A la reunió també hi assistiran el conseller d’Interior, Jordi Jané, i el
delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, entre
d’altres autoritats.
Nota: l’acte serà obert als mitjans gràfics a l’inici. En acabar la sessió, l’alcade i el
conseller atendran els mitjans de comunicació.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.00 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
assisteix a l’acte de cloenda del 19è curs de català de nivell bàsic del Consorci per a
la Normalització Lingüística (CNL), patrocinat per la Fundació Mina d’Aigües de
Terrassa. La tinenta d’alcalde i el president de Fundació Mina, Marià Galí,
acompanyats per la directora del CNT, Teresa Garcia Balasch, lliuraran els
diplomes. A continuació se celebrarà la taula rodona: “Parlar català: te’n pots sortir”,
a càrrec dels quatre alumnes o exalumnes del centre Najoua Mesbahi, Lusine
Khachatryan, Rui Gassen, Sunia Santisteban. L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari
(c. de Colom. 114).
A les 18.00 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, es reunirà amb els representants de la Xarxa d’Economia Solidaria (XES)
de Terrassa Joan Pi, Javi Roldán i Santi Martínez, que li presentaran l’entitat i li
explicaran els nous projectes. La trobada tindrà lloc a la Sala Presidència de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.00 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Sessió informativa genèrica”. És l’inici del camí de
la orientació professional. Xerrada, d'unes dues hores de durada, per donar a
conèixer les diferents actuacions que du a terme el Servei d’Ocupació per tal que els
usuaris puguin triar aquelles que més els interessin. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).

A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. 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 la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c. Sant Cosme, 157).
A les 18.00 h:
Baumann Oficina Jove: Programa d’activitats preparatòries per a treballar o estudiar
a l’estranger: Curs d’iniciació a l’italià. Primera sessió d’un curs dividit en vuit
sessions per aprendre la gramàtica bàsica de l'idioma i vocabulari útil per afrontar
situacions quotidianes. Classes impartides per una voluntària europea italiana. Per a
persones entre 16 i 30 anys. Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “L’alè de les cendres”, de Maite Salord. A
càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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