Agenda

Divendres, 22 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Xarxa Innpulso, Jordi Ballart, copresidirà
demà divendres l’acte d’obertura de la jornada “Programa d’immersió político-tècnic
sobre innovació local” que celebrarà el grup de treball 3 de l’entitat a La Mola Hotel &
Conference Center (camí dels Plans de Can Bonvilar, s/n) durant tot el dia. L’acte
d’obertura tindrà lloc a les 9 h i hi intervindrà, a més de Ballart, l’alcalde d’Ermua i
copresident de la xarxa, Carlos Totorika. A continuació, el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, presentarà els objectius i
dinàmica de treball de la jornada, que té com a objectiu generar treball en xarxa i
identificar projectes d’innovació compartits entre diverses ciutats que puguin optar a
finançament europeu. A la jornada assistiran alcaldes, regidors i tècnics directors de
prop d’una trentena de ciutats del grup de treball 3 de la xarxa: València, Torrent,
Abanto Zierbena, Sabadell, Ejea de los Caballeros, Viladecans, Ermua, Sant Feliu
de Llobregat, Vila-Real, Sant Boi de Llobregat, Camargo, Almussafes, Santander,
Palencia, Lleida, Avilés, Gavà, Villena, Vilanova del Camí, Esplugues de Llobregat,
Granada, Aranda de Duero, Riveira, A Coruña, Gandía, Adeje y Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la inauguració del nou local
de La Fuente Asociación Cultural, entitat que es dedicar a facilitar la integració de
persones immigrades oferint diversos serveis i activitats per fer realitat aquest
propòsit. El nou local de l’associació es troba al carrer de Sant Damià, 190-194.

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

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0. Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Tallers als mercats municipals: “Guarda el teu estiu”. Confecció d’un saquet aromàtic
artesanal per a l’armari o els calaixos, a càrrec de la Fundació Fupar. El taller tindrà
lloc al Mercat Municipal de Sant Pere (c/ de Francesc Salvans, 25).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, nivell avançat, 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).
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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