Agenda

Dimecres, 3 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16) el primer nadó de l’any nascut a Terrassa, Marwan Nagouri, i als seus pares.
Marwan Nagouri va néixer a la 1 i 19 de la matinada del dia 1 de gener de 2016 a
l’Hospital de Terrassa.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del tinent
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; es reunirà amb Josep Daví,
president de la Comissió d’Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat de la Cambra de
Comerç de Terrassa i del Gremi de Transports i Logística de Catalunya de la Cecot.
Durant la trobada, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16),
s’abordaran temes referents a logística i transport.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, assistirà a la jornada de portes obertes organitzada
per l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de la UPC (Campus de Terrassa, c/ de Colom,
1) amb la finalitat que totes les persones interessades en rebre informació del centre
coneguin de manera directe els graus que s’imparteixen, a banda de fer una visita
als diferents espais i laboratoris.

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

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. – Eines 2.0”. L'espai de xarxes
professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que es troben en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes
professionals són un canal més 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 de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Montserrat Garcia. 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).
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A les 12 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Sessió informativa: “Coneix la Garantia Juvenil”,
dins del programa d’activitats preparatòries per treballar o estudiar a l’estranger.
Sessió adreçada a joves d’entre 16 i 29 anys. A Baumann Oficina Jove (av. de
Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat, a càrrec de Fina
Ginesta. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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