Agenda

Dimarts, 25 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inauguració del VIII Fòrum
d’Empreses del Sector Industrial i Aeronàutic, organitzat per l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeries Industrial i Tècnica de Terrassa (ETSEIAT), i per l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (EET). L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i el regidor de Societat del
Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, tindrà lloc a la Sala d’Actes de
l’ETSEIAT (c/ de Colom, 11). El Fòrum d’Empreses del Sector Industrial i Aeronàutic
s’ha consolidat com un important pol d’atracció empresarial a la recerca de talent i
ha esdevingut una de les cites més importants d’aquestes característiques a
Catalunya.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la Jornada “La innovació social. El
rol de les organitzacions públiques i privades”, organitzada per la Fundació Mina en
col·laboració amb el Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de
l’Ajuntament. A l’acte, també hi assistiran el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica
i Innovació, Amadeu Aguado; el tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals,
Alfredo Vega; i el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar
Social, Manuel Pérez. La cloenda de l’acte, prevista per a les 13.45 h, anirà a càrrec
de l’alcalde de Terrassa. La Jornada tindrà lloc a la Sala d’Actes del Servei
d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa (Vapor Gran,
c/ dels Telers, 5, esc. B, 2a planta).

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Eva
Herrero, intervindrà en la roda de premsa on es faran públics els principals resultats
de l’estudi “Implantació d’un sistema de retorn d’envasos de begudes a Catalunya.
Oportunitats econòmiques per als municipis”. L’acte l’organitza la Fundació per a la
Prevenció de Residus i Consum Responsable i tindrà lloc a l’Auditori Espai CIEMEN
(c/ de Rocafort, 242 bis, planta baixa, Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Mostra del Coneixement: “Voluntari, marca la diferència”, xerrada per a 35 alumnes
de 4t d’ESO de l’Escola El Cim, que té com a objectiu proporcionar elements per al
debat i la reflexió i oferir coneixements teòrics i pràctics dels cinc àmbits associatius
que siguin útils per als joves que es volen dedicar al voluntariat o hi estan
interessats. Es debatran les problemàtiques actuals del voluntariat, donant valor a la
seva contribució a la societat i suport a través d’eines de millora per facilitar la seva
tasca. Durant la xerrada es farà un debat amb els pros i contres del voluntariat i
quines deficiències es troben en el sector associatiu. Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/
de Frederic Soler, 22).
A les 9.30 h:
Màrqueting personal (2a sessió): “Descobreix la importància de la teva marca
personal”. Aquest espai de coneixement es compon de quatre sessions. En la
primera, es fa una introducció al concepte de màrqueting personal, a la segona,
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. Després d’un mes, en
una quarta sessió, s’exposen els resultats i es valoren els plans elaborats per les
persones que han participat. Formació organitzada per l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació i Foment de Terrassa. A la seu de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
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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).
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 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: L’èxit, a càrrec de Sílvia Gelices. “Les set lleis
espirituals de l’èxit: una guia pràctica per a la realització dels somnis”, de Deepack
Chopra. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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