Agenda

Dijous, 6 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà el president de la Federació d’Entitats de Cultura Andalusa a
Catalunya (FECAC), Daniel Salinero, per tractar diversos temes relacionats amb les
activitats que porta a terme la FECAC. La recepció, a la que també assistirà el
president de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CECAT),
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets
Civils, Lluïsa Melgares, rebrà una delegació de la Junta de la Comissió de
Celebració del 50è aniversari de l’Església Evangèlica Baptista La Nativitat,
encapçalada pel pastor de l’Església i president de l’Associació Martin Luther King –
Acció per la Pau, Antonio Asenjo. La delegació presentarà a l’alcalde els actes
previstos amb motiu de la celebració dels 50 anys de l’Església. La recepció tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero, inaugurarà les Jornades “Sobre el malbaratament
alimentari” Ecofòrum 2014 que es celebraran a la Sala d’Actes del Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114). Posteriorment, a les 18 h tindrà lloc la conferència inaugural de
l’Ecofòrum 2014, amb el títol “Malbaratament alimentari, aliments per llençar o
menjar?”, a càrrec d’Esther Vives, investigadora en polítiques agrícoles i
alimentàries.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de cloenda del 35è aniversari de
la Colla Castellera Minyons de Terrassa que tindrà lloc a la Salà Àgora del Museu de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya (rbla. d’Ègara, 270). L’acte comptarà amb la
presència del diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles García;
del director general de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig; i del
president de la Colla Castellera Minyons de Terrassa, Cesc Poch. També hi assistirà
el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La vicepresidenta de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) i regidora
de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, Teresa Casals, i el director general de
Joventut del Departament de Benestar Social i Família, Toni Reig, signaran un
conveni de col·laboració entre la XATIC i la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de
Catalunya (XANASCAT). L’objectiu d’aquest conveni és el d’oferir més avantatges
als seus membres. Així, els socis del Club XATIC i els alberguistes de la XANASCAT
gaudiran de descomptes i beneficis en els equipaments de les respectives xarxes.
L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
s/n).
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A les 16 h:
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, assistirà a
l’inici de la reunió de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que tindrà lloc a la Sala
d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta). L’acte serà obert
als mitjans gràfics al seu inici i, en finalitzar la reunió, a les 18 h aproximadament, el
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, atendrà els
mitjans de comunicació en qualitat de president de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona.
A les 19 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo,
participarà en l’acte de Graduació de Màsters i Postgraus de l’Euncet Business
School. L’acte comptarà amb la ponència del president de la Mútua Intercomarcal,
Alexandre Blasi, amb el títol: “El entorno competitivo”. L’acte tindrà lloc a l’Aula
Magna de l’Euncet Busines School (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Empresa: Càsula empresa: “Traspassos, una altra forma de
crear la teva empresa”. Activitat organitzada pel Servei d’Empresa de l’Ajuntament
de Terrassa. Es donaran consells sobre aspectes legals i econòmics que cal tenir
presentes a l’hora d’adquirir un negoci que ja funciona. També s’analitzarà la seva
viabilitat tècnica i material i s’oferiran recursos per facilitar el traspàs. L’acte tindrà
lloc a la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Màrqueting personal”. Es
treballarà sobre el valor i la projecció que realitzem de les nostres competències
personals i les nostres potencialitats. Es vol aprofundir en aspectes com la definició
de màrqueting personal, perquè és important i què és la marca personal. Centrat en
el tret diferencia i, en la importància de la imatge, es reflexiona sobre com assolir
visibilitat mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting. Tindrà lloc a l’Aula 1 de
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu Currículum”. Es
composa de dues sessions, la primera de 5 hores de durada, on es treballa el
concepte teòric de currículum, presentació i consells sobre aquest, tipus que
existeixen i anàlis del propi CV, i una segona sessió individual que consisteix en una
entrevista amb la persona que ha guiat la sessió per aprofundir en cada cas
individual. Tindrà lloc a l’Aula Informàtica 1 de 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 CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català inicial. A càrrec de
de CAL, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de Teresa Valls. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català, activitat a càrrec del Banc
del Temps, organitzat per aquesta entitat i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tea3. Taller de teatre infantil. Taller adreçat a infants de
9 a 14 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Quin és el meu lloc? Villa Residu”, activitat per a infants de 0 a 3
anys a càrrec de Poma Educació Ambiental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Activity English”, activitat de suport als deures en anglès
a càrrec de Martha Bernal. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”. Edat recomanada de 3 a 6
anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores a través de textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Campanya “Reciclar bé té recompensa”: Taller de cuina d’aprofitament. Activitat
organitzada pel Centre de Documentació i Educació Ambiental. Tindrà lloc a l’Escola
Municipal La Llar (c/ de Sant Isidre, 1).
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