Agenda

Divendres, 31 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb l’expresident de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). Els mitjans gràfics i audiovisuals podran
prendre imatges al principi de la reunió.
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyarà l’expresident de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla, en la seva visita a l’oncòleg Jordi Estapé, impulsor i
director de l’Escola Internacional d’Oncologia, amb seu a Terrassa, i director de la
fundació privada contra el càncer FEFOC. La trobada es farà al Casal Cívic de Ca
n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials,
Antoni Salvadó, visitarà la Fundació Privada President Amat Roumens – FUPAR.
Aquesta entitat sense ànim de lucre té com a principal objectiu acompanyar les
persones adultes amb discapacitat intel·lectual en el desenvolupament del seu
projecte de vida. Per això, els proporcionen experiències laborals, terapèutiques i
d’aprenentatge perquè millori la seva qualitat de vida i la inclusió en la comunitat. La
visita tindrà lloc a la seu de FUPAR (c/ de les Campiones Olímpiques, 36).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat pel tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, rebrà una delegació de
membres del Pacte de Terrassa pel Dret a Decidit, encapçalada pel seu portaveu,
Jordi Labòria. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14 -16)
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 11.15 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, acompanyarà el president
de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, en la seva visita al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La trobada tindrà lloc al Centre d’Informació del Coll
d’Estenalles (ctra. BV-1221 de Terrassa a Navarcles, km 14,8).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presidirà la presentació del llibre anuari
“Terrassa 2013”, publicat per la Fundació Arxiu Tobella. L’obra, de la periodista
Mariona Tomàs, està prologat per la presidenta de Càritas Terrassa, Maria Rosa
Cristany. Es tracta del 36è volum de la sèrie i inclou més de 2.000 notícies amb unes
400 fotografies, la majoria amb autoria de Montse Saludes. Durant l’acte (al que
també assistirà el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez), el
geògraf i cap del Servei de Gestió Ambiental de l’Ajuntament de Terrassa, Ignasi
Planas, oferirà la ponència “L’Anella Verda i la pagesia a Terrassa”. Els assistents
també podran visitar a la Sala d’Art de l’Arxiu Tobella l’exposició “Les Masies de
l’Anella Verda de Terrassa”, feta conjuntament amb la Fundació Privada
Terrassenca Sant Galderic. L’acte tindrà lloc a la seu de l’Arxiu Tobella (placeta de
Saragossa, 2).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al soper ofert pel Comitè Organitzador
de la Copa del Món d’Esgrima Terrassa 2014 que tindrà lloc l’1 de febrer del 2014 al
Poliesportiu de la Zona Esportiva Municipal Can Jofresa. L’acte tindrà lloc a l’Hotel
Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Treballar a l’estranger: Sessió de cinc hores organitzada per l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa. S’adreça
a persones que estan valorant marxar a l’estranger per treballar o formar-se i que
volen obtenir informació i recursos de les diferents opcions i possibilitats que tenen al
seu abast per fer-ho. La sessió tindrà lloc a la Sala d’Actes de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
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:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a infants de 8 a 10 anys. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès a càrrec de Javier Rodríguez. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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