Agenda

Divendres, 19 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del president de la Cecot, Antoni
Abad, del secretari general de CCOO Vallès Occidental – Catalunya Central, Enrique
Rodríguez, i del secretari comarcal d’UGT del Vallès Occidental, Josep Sancristòfol,
presentarà el programa “Terrassa aposta per l’ocupació. A l’acte, que tindrà lloc a la
Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, 2a planta), hi assistiran també el
tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i el regidor
d’Ocupació, José Manuel Jiménez.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, farà la
benvinguda a l’acte de presentació de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès, una
nova iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa i el Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO). El seu objectiu és el d’establir un marc
de cooperació entre els agents del territori interessats a fer emergir i donar suport a
les idees i iniciatives que incorporin com a factors clau la innovació, la participació i
la creativitat, alhora que permetin la concreció d’aquells projectes socioeconòmics
que cobreixin necessitats de la societat. L’acte tindrà lloc a la seu d’Orbital.40, Parc
Científic i Tecnològic de Terrassa (ctra. BV-1274, s/n).
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A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, assistirà a la jornada de portes obertes del BaumannLab – Laboratori
de creació jove en la que es presentaran els diferents projectes que es posaran en
marxa aquest nou curs a través de ponències i demostracions, algunes d'elles
interactives. Aquests projectes són: l’Escola Contínua sobre Eines i Recursos de
Cultura Lliure, iniciada al juliol amb el primer bloc i que tindrà continuïtat els propers
cursos, el nou format del Medialab i els nous espais d’aprenentatge i coworking que
inclou el Laboratori de Fotografia analògica i el Hacklab. L’acta tindrà lloc a la seu
del BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo,
participarà en l’acte de graduació del Grau en Administració i Direcció d’Empreses
de l’Euncet Business School, que inclourà la conferència “Les empreses al segle
XXI”, a càrrec de Ramon Comellas, president i fundador de Circutor. L’acte tindrà
lloc a l’Euncet Business School (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a l’assaig del Grup de Cors i
Danses “Tierra Extremeña”, que tindrà lloc a la seu del Centro Andaluz de Nueva
Carteya (c/ de Huelva, 35).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
“Nascuts per llegir”: “Històries de la Rita”, a càrrec de Sara Fuentes i Sergi Portela.
Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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