Agenda

Divendres, 28 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Hisenda i Serveis
Generals, Alfredo Vega, farà la benvinguda de la sessió formativa i informativa,
adreçada a tots els directius i comandaments municipals, sobre la incidència que
tindrà la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
a l’Ajuntament de Terrassa. La valoració de la LRSAL anirà a càrrec del professor de
Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Mir. L’acte tindrà lloc al
Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114). La sessió serà oberta als mitjans
de comunicació.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i del regidor de Recollida i
Tractament de Residus, Pedro Domínguez, presentarà el nou sistema de recollida
lateral de residus. La roda de premsa, a la que també assistirà la regidora de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, presidirà la reunió ordinària de la Junta Municipal de Museus i Patrimoni de
Terrassa que tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29). Entre
els temes que es tractaran, es parlarà de les activitats del Museu de Terrassa
d’enguany, de la nova organització, horaris, exposició i activitats del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil, i de les accions i activitats al mNACTEC arrel de
l’obertura al públic de l’edifici Aymerich, Amat i Jover.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, lliurarà els diplomes
d’assistència al curs de Coneixement de l’Entorn adreçat a persones nouvingudes
majors de 16 anys i empadronades a la ciutat de Terrassa en els darrers dos anys.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
La regidora del Districte 5, Eva Herrero, assistirà a la inauguració de l’exposició “La
primavera porta art solidari al Districte 5”. Aquesta activitat està inclosa dins del
programa d’activitats solidàries que porten a terme les entitats del Districte 5 amb la
col·laboració desinteressada d’artistes locals per recaptar fons i aliments per al
Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa El Rebost. La inauguració de
l’exposició comptarà amb l’actuació dels Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa i
del poeta “Oriol Estripaboires”, del col·lectiu “Deus Ex Machine”. Les obres
s’exposaran fins al dia 12 d’abril al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la
Cultura, 5). El dia 5 d’abril, en el marc d’una festa a la plaça de Can Roca, es
posaran a la venda les obres exposades.
A les 21 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casal, assistirà al Sopar Solidari en benefici de
l’ONG Amics de FUNDASE que, des de Terrassa, recapta els ajuts necessaris per
poder sufragar la major part dels projecte i actuacions que l’ONG FUNDASE
(Fundación Sembrando Esperanza) porta a terme a la localitat de El Alto (Bolívia).
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià,
189).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
“Màrqueting personal. Descobreix la importància de la teva marca”: Aquest espai de
coneixement es composa de quatre sessions. En la primera, es fa una introducció al
concepte de màrqueting personal. En una segona, s’explica el concepte de marca
personal i com es dissenya un pla de màrqueting personal, mentre que a la tercera
es treballen les estratègies de visibilitat. Després d’un mes, aproximadament, es fa
una quarta sessió on s’exposen els resultats i es valoren els plans elaborats per les
persones que han participat. Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament i Foment de Terrassa. A la seu de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
“Domina els processos de selecció”: Aquest espai de coneixement està format per
tres sessions de 5 hores de durada. En la primera sessió es coneix com s'elabora un
procés de selecció des de l'inici fins a la contractació. En la segona sessió, la
temàtica gira al voltant de l'entrevista de treball des d'un enfocament global i,
finalment, en la tercera sessió, s'informa sobre proves de selecció i tipologia de
contractació. Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i
Foment de Terrassa. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Divendres de novetats”. Presentació de les darreres
novetats literàries infantils i juvenils arribades a la BD6. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 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).
A les 21 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: “Beatiful Dreamers”, concert del guitarrista Bill
Frisell. Al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 22 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: Ball amb Dj’s Terrassahoppers. A El Vapor Espai
de Creació Musical (c/ de la Mare de Déu dels Àngels, 76).
A les 24 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: “Concert de mitjanit”, a càrrec de The
Excitements. A la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).
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