Agenda

Dimecres, 29 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i de la regidora del Districte 2,
Lluïsa Melgares, es reunirà amb l’Associació d’afectats pel projecte d’esponjament
dels pisos de Ca n’Anglada, encapçalada pel seu president, Andrés Zamora. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presentarà demà el projecte guanyador de la
convocatòria Terrassa Comissariat 2014. A la presentació hi participaran també Alba
Benavent i Lucía Piedra, comissàries del projecte escollit “Relacions ortogràfiques
(en temps de revolta)”, i Juan Carlos Estudillo, membre del col·lectiu terrassenc
Aprop’art. L’acte tindrà lloc a l’EspaiDos de la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
A les 11 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, presentarà el projecte de
promoció de la dieta mediterrània en l’àmbit de la restauració col·lectiva amb
l’acreditació Amed. A la presentació també hi participaran la directora dels Serveis
Regionals de Barcelona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Cristina Pérez;
la responsable del programa Amed, Gemma Salvador; el director de la Fundació
Alícia, Toni Massanés; i el president del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa
i Comarca, Lluís Ristol. L’acte, que comptarà amb l’assistència de la regidora de
Turisme, Teresa Casals, i la regidora de Salut, Josefina Soler, inclourà una mostra
de productes frescos d’agricultura local, a càrrec de l’establiment Celler d’Ullastrell.
Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
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A les 15 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, acompanyarà una
delegació de personal tècnic de l’Ajuntament de Girona i de diverses entitats
gironines interessades en conèixer el funcionament del projecte d’Horts Urbans de
l’Ajuntament de Terrassa. Concretament, està previst visitar a les 15.30 h l’hort
comunitari de Ca n’Anglada (av. de Barcelona, 142), projecte dels Serveis Socials
del Districte 2. A aquesta trobada també assistirà el regidor de Serveis Socials,
Antoni Salvadó. A les 16.20 h es visitarà l’hort de l’entitat Sembrem Ciutat (c/ de
Vinaròs, 5) i a les 17 h un nou hort urbà en terrenys municipals (c/ de Zamora, 2). El
punt de trobada, a les 15 h, serà el pati del Servei de Medi Ambient (c/ de Pantà,
20).
A les 15.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a l’acte de lliurament de certificats
dels alumnes del curs de català bàsic patrocinat per la Fundació Mina d’Aigües de
Terrassa, i que comptarà també amb la presència de l’escriptor Màrius Serra. L’acte
tindrà lloc al Centre de Normalització Lingüística (c/ de Sant Quirze, 2).
ALTRES ACTIVITATS
Del 29 de gener al 20 de febrer:
Exposició: Primavera Solidària: “Divuit anys de cooperació de Terrassa al Món”.
Organitzada pel Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 9.30 h:
Curs de màrqueting personal: “Descobreix la importància de la teva marca personal”.
Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de
Terrassa i Foment de Terrassa. Aquest espai de coneixement es composa de tres
sessions, en la primera es fa una introducció al concepte de màrqueting personal. En
una segona sessió, s’explica el concepte de marca personal i com es dissenya un
pla de màrqueting personal i a la tercera es treballen les estratègies de visibilitat. El
curs tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 9.30 h:
Curs: “Activa l’autoconeixement”: Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa. Quatre sessions, de 5
h de durada, en les que es treballa sobre el projecte professional, i es reflexiona
sobre interessos professionals, motivacions, coneixements i competències. També
sobre l’autoestima, las barreres i distorsions cognitives que la malmeten, sobre la
gestió del temps i la frustració, i sobre els aspectes fonamentals de la comunicació,
estils i facilitadors. El curs tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell intermedi, a càrrec de Montserrat
Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
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 17 h:
Taller: “De què fa gust la Lluna?”: Segona part. Activitat per a infants de 8 a 10 anys
per treballar els valors d’urbanitat a través d’aquest conte. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “L’educació emocional: una eina per créixer”. A càrrec
de Rut Garcia, responsable de projectes del centre de formació Actiuhumà. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
L’Hora del conte: “Story Time, a càrrec de Voluntaris Terrassa. Sessió de contes en
anglès per a infants a partir de 3 anys A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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