Agenda

Dimecres, 26 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, rebrà la Junta de l’associació de
comerciants Amics del Vapor Gran i Plaça Nova, encapçalada pel seu president,
Antoni Garcia. La recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà el programa de la 33a edició del
Festival de Jazz de Terrassa, acompanyat del president d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, Josep Casajuana, de la coordinadora del Festival, Susanna
Carmona, i d’alguns dels músics participants. L’acte, al que també assistirà el tinent
d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà la nova Junta de la Colla Castellera Minyons de Terrassa
encapçalada pel seu president, Cesc Poch, i pel cap de colla, Guillem Comas. La
nova Junta li explicarà a l’alcalde els projectes previstos per al 2014, coincidint amb
els 35 anys del naixement de la Colla, i de la presència castellera a la ciutat. La
recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà a
la jornada Zoholics On the Road Europe 2014, primer esdeveniment per a usuaris de
Zoho (aplicacions de negocis basades en un sistema Web 2.0) a l’Estat espanyol.
L’esdeveniment està organitzat per Apps Implantadores, empresa terrassenca
principal distribuïdora de Zoho a Espanya. La jornada tindrà lloc a la seu de la
patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Màrqueting personal (3a 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).
A les 9.30 h:
Primer taller pràctic del projecte Acceleració en Òrbita: Mitjançant la metodologia
“Canvas” d’anàlisi i desenvolupament de models de negoci, s’identificaran les
potencialitats clau de cadascun dels participants del programa. La metodologia
permet reflexionar de forma àgil sobre nou àmbits crítics del model de negoci:
proposta de valor, relació amb els clients, segments de clients/mercats, canals,
activitats clau, recursos clau, estructura de costos i flux d’ingressos. El fet de
concretar l’actual model de negoci, les potencialitats i competències diferencials de
l’empresa permet identificar clarament oportunitats de millora, creixement i evolució
del projecte empresarial. El projecte Acceleració en Òrbita està promogut per
l’Ajuntament, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal Cecot, en el marc
d’Orbital 40, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa. El taller tindrà lloc al Qu4drant.0
(Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, 2a planta).
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A les 9.30 h:
Formació per a la Innovació: “Com optimitzar les eines de comunicació on i off line:
Acció-Reacció”. Una excel·lent comunicació pot significar la diferència entre l'èxit i el
fracàs empresarial. Què cal saber per activar una bona campanya basada en casos
d'èxit real. Activitat organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica. S’imparteix al
Qu4drant.0 (Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, 2a planta).
A les 10 h:
Conferència: “La transformació urbanística de Terrassa des dels anys 50 fins a
l’actualitat”: A càrrec d’Esther Nasarre, doctora en Geografia de la UAB. Activitat
organitzada per la BCT i la Universitat Autònoma de Barcelona. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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 h:
L’hora del conte: Story time: sessió de contes en anglès per a infants a partir de 3
anys, a càrrec de Voluntaris Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Despertar amb un somriure: hàbits del son”, a càrrec dels
professionals del CST, Albert Guerrero, Ignacio Núñez i Lorena Villa. Activitat
organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “La mort com a part de la vida. Cal preparar els nens i
les nenes?”. A càrrec de Carme Casas i Míriam Requena, treballadores socials, i
Cristina Enero, psicòloga de l’Equip de Cures Paliatives del Consorci Sanitari de
Terrassa. Activitat organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat, a càrrec de Raúl
Reyes. “High fidelity”, de Nick Homby. Activitat organitada per la BCT i Salt Idiomes.
A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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