Agenda

Dimecres, 2 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, en qualitat de vicepresident de la
comissió, a la reunió constitutiva de la Comissió de Modernització, Participació i
Qualitat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). La reunió
tindrà lloc a la Sala Junta de Govern de la FEMP (c/ del Nuncio, 8, Madrid).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
participarà en l’acte d’obertura del 35è Festival de Jazz de Terrassa, que tindrà lloc
del 2 al 20 de març, organitzat pel Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts
Musicals. El concert inaugural tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 14) i anirà a càrrec de Toni Solà Quartet & Josep Maria Farràs.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de presentació de la mascota
de la Biblioteca del Districte 5, autora de la il·lustradora terrassenca Anna Clariana,
que també hi serà present i participarà a l’acte. L’acte tindrà lloc a la BD5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: Autoconeixement. En aquest espai de
coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Seminari de tramitació telemàtica per a la creació
d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes aquelles
persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a SL, o
SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
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 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: 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 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 17.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares. Curs: “Fes la teva
portada”, a càrrec de Ferran Juan Chiner. Activitat adreçada a infants a partir de set
anys on se’ls ensenyarà a fer portades de treballs d’escola amb ordinador. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Educar sense cridar”, 1a sessió. A càrrec
d’Alba Castellví. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1).
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