Agenda

Divendres, 7 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, acompanyat del tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i del regidor de Presidència,
Juan Antonio Gallardo, a la presentació del Màster Oficial en Cinema i Mitjans
Audiovisuals de l’ESCAC, que inclourà un recorregut per les instal·lacions,
ambientades especialment per aquesta ocasió per l’alumnat de Direcció Artística. A
l’acte també hi seran presents el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas;
el director de l’ESCAC, Sergi Casamitjana; el rector de la Universitat de Barcelona;
Dídac Ramírez; el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona,
Fernando Brea; i el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, Jordi
Sellas. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions de l’ESCAC (c/ de Colom, 84-90).
A les 11.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, acompanyat del tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, en l’acte d’inauguració de les
noves instal·lacions del Grup Embamat a Terrassa, en el marc del 80è aniversari de
l’empresa. A l’acte també hi participaran el president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, i el director general d’Embamat, Jordi Amat; i assistiran la tinenta
d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i el tinent d’alcalde de
Serveis a les Persones, Manuel Pérez. El Grup Embamat, que agrupa les empreses
Embamat EU SL i Embalatges MVILA SL, és especialista en el disseny, fabricació i
comercialització de tot tipus de productes i serveis d’embalatge. Recentment ha
traslladat la seva seu central a unes noves instal·lacions d’última generació amb més
de 15.000 m2 dedicats exclusivament a l’embalatge. La nova seu d’Embamat es
troba situada al camí de la Font de les Canyes, 45, al Polígon Industrial Can Petit.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al concert de Marian Barahona &
WestCoast Trio, primer del cicle Jazz a prop, organitzat pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament. L’actuació tindrà lloc al Casal de Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/
de Salamanca, 35).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Curs d’Interessos i competències: Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa, s’ofereix un curs en
dues sessions de 5 hores, la primera centrada en els interessos i la segona en les
competències. Utilitzant eines que ja existeixen a la xarxa, podreu explorar quines
professions us semblen més interessants, independentment de l’experiència o
formació prèvies i també aprofundir en el concepte de competències, entenent
aquestes com les característiques pròpies de les persones: trets de personalitat,
actituds, coneixements i habilitats que estan relacionades de forma causal amb el
bon acompliment d’un lloc de treball i que es posen de manifest en forma de
comportaments o conductes. 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 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil per millorar les habilitats lectores
mitjançant textos adaptats, a càrrec d’Ascen Caballero. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 21 h:
17è cicle línea New Orleans-Chicago-New York-el Món parada a totes les estacions:
“Jazz a prop-Blues Swing”, a càrrec de Marian Barahona & Westcoast Trío, al Casal
Cívic Montserrat-Torresana i Vilardell (c/ Salamanca, 35).
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