Agenda

Dimecres, 13 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i del regidor del Districte 5, Marc Armengol; assistirà a la visita de
l’Institut Can Roca (av. de Béjar, 189) de la consellera d’Ensenyament, Clara
Ponsatí. A la visita també hi assistiran el director general de Centres Públics, Antoni
Massegú, i la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental,
Carme Vigués.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10h:
La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares, rebrà
una delegació de l'OCMW Antwerpen, una entitat pública autònoma que assessora
el govern municipal de la ciutat d'Anvers (Bèlgica) en matèria de drets socials,
acompanyada de representats de la Diputació de Barcelona. El motiu de la visita és
conèixer el funcionament de l'oficina local del Servei d'Intermediació en Deutes de
l'Habitatge de la Diputació, que treballa de forma conjunta amb l'Ajuntament de
Terrassa donant suport a les persones o famílies amb dificultats per pagar la quota
hipotecària o de lloguer. La reunió tindrà lloc a l'Edifici Glòries de l'Ajuntament (ctra.
de Montcada, 596).
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A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, acompanyat del Director de Relacions Institucionals i Coordinació Territorial
a Catalunya de Fundació Telefónica, Joan Cruz, presentarà el curs de
“Desenvolupament web amb PHP” de Fundació Telefónica. La roda de premsa
tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de presentació de la 8a edició
del Cicle Terrassa Comissariat, juntament amb Caterina Almirall, comissària del
projecte seleccionat “Mesurar amb precisió els cims llegendaris”, que comprèn un
total de quatre exposicions amb les obres i projectes dels artistes: Ariadna Guiteras,
Daniel Moreno Roldán, Carlos Fernández-Pello i Ariadna Parreu, a més d’una
cinquena mostra col·lectiva. Cada artista treballa amb mitjans molt variats i diferents,
que van de la instal·lació a l'escultura, passant pel text, el so, el dibuix o la
performance. El cicle s’iniciarà el 16 de setembre de 2017 i finalitzarà el 29 de juliol
de 2018. La roda de premsa tindrà lloc a l’EspaiDos de la Sala Muncunilll (pl. Didó,
3).
ALTRES ACTIVITATS
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
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el currículum per
competències. En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l'hora de
treballar l'eina del currículum vitae. En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el
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concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual.
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).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Enfócate: 21 días de motivación”, a càrrec
d’Eugènia Dinarès. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).

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

