Agenda

Dimarts, 1 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, es reunirà amb el
secretari general del sindicat UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, que l’informarà
del 15è Congrés de la UGT de Catalunya, que tindrà lloc del 6 al 9 d’abril de 2016 a
l’Auditori BBVA de Terrassa. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, presentarà el programa d’actes de celebració del Dia
Internacional de les Dones sota el lema: “Refugiades desplaçades: L’exili invisible.
Una mirada de gènere”. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà la benvinguda, per delegació de l’alcalde, a les persones participants al X Fòrum
d’Empreses del Sector Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT que
tindrà lloc al recinte de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1-11).
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A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Campionat d’Espanya Júnior i Infantil de
Natació, organitzat pel Club Natació Terrassa i la Reial Federació Espanyola de
Natació, i participarà en el lliurament de medalles de les finals de 4x100 estils
masculins i femenins en les categories Infantil i Júnior i en la cloenda del torneig. El
Campionat d’Espanya Júnior i Infantil de Natació se celebra del 27 de febrer a l’1 de
març a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.00 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. És l’inici del camí de la
orientació professional, es tracta de donar a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme, per tal que es pugui triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. La xerrada tindrà una durada de dues hores aproximadament.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs per a infants: “Fes la teva presentació amb
Impress!”, a càrrec de Ferran Juan Chiner. Curs adreçat a infants a partir de nou
anys on se’ls ensenyarà a fer presentacions amb el programari lliure Impress. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Samfaina de colors”, a càrrec de
Carlos Alcoberro. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Memòria del buit”, de Marcello Fois. A càrrec
de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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