Agenda

Dimarts, 4 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de l’associació de comerciants
“Terrassa Centre”, Jan Paloma, signaran el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i “Terrassa Centre”. Aquest conveni establirà un protocol
de col·laboració entre el Consistori i l’entitat, amb l’objectiu d’establir una
col·laboració mútua entre l’Ajuntament i “Terrassa Centre” per dinamitzar el comerç
d’aquesta zona. L’acord permetrà gestionar i coordinar les diferents activitats
socioculturals que es duen a terme en aquest zona urbana, l’ús de la via pública, les
programacions en equipaments municipals, i les campanyes de dinamització i
promoció comercial, que es puguin organitzar al centre comercial de la ciutat. A
l’acte, que es farà a la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (pg. del Vapor Gran, passadís B,
2a planta), hi assistirà també el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació,
Amadeu Aguado.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i la
directora gerent de “Terrassa Centre”, Maria Costa, donaran la benvinguda a la
sessió “La gestió dels centres comercials urbans”, que tindrà lloc a la Sala d’Actes
del Qu4drant.0 (pg. del Vapor Gran, passadís B, 2a planta). La jornada comptarà
amb la intervenció d’Agustín Rovira, director tècnic del Plan de Dinamización
Comercial Urbana y Gestión de Centros Comerciales Urbanos del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio de España i president de la Asociación Española para la
Gestión de los Centros Urbanos (AGECU), que parlarà a les 12.20. A les 12.40 h
serà el torn de Ricardo Rustarazo, llicenciat en MBA d’ESADE i soci fundador de
Retail Trade Marqueting, que parlarà sobre “El comerç urbà i les decisions del
retailes”.
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A les 15 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà l’acte d’intercanvi entre l’Escola
Tecnos, dins del projecte Comenius, amb l’Instituto Comprensivo Lugi Acquaviva de
Cantignano (Itàlia); amb la Sir Robert Pattinson Academy de Lincoln (Anglaterra); i
amb la Nimet Bahri Jtlouzen Ilkogeetim Okulu d’Ankara (Turquia). Es tracta del 2n
intercanvi Comenius multilateral en què participa l’Escola Tecnos i té per objectiu
treballar en un projecte comú sobre el tema de l’Olimpisme, conèixer altres cultures i
aprofundir en la llengua anglesa. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
Del 4 al 28 de febrer:
Exposició: “La pau es pot construir després d’una guerra?” A càrrec de l’associació
“Una oportunidad como los demás”, que organitza l’exposició amb l’Ajuntament de
Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 9.30 h:
“Crea el teu currículum. Treu partit als teus punts forts i organitza les dades”: Curs
compost d’una primera sessió on es treballa el concepte teòric de currículum,
presentació i consells, tipus que existeixen i anàlisi del propi CV, i una segona
individual que consisteix en una entrevista amb la persona que ha guiat la sessió per
aprofundir en cada cas individual. Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació i Foment de Terrassa, 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 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).
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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:
Club dels deures: A càrrec de Voluntaris Terrassa. Activitat per a infants de 8 a 12
anys. A la Sala Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16 h:
L’hora del conte: Activitat per a infants a partir de 3 anys. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’iniciació a l’escriptura literària. A càrrec de l’escriptora
Sílvia Alcàntara. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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