Agenda

Divendres, 4 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat, Maruja
Rambla, i de portaveus municipals, rebrà el conseller d’Interior de la Generalitat,
Jordi Jané, en visita oficial a l’Ajuntament. El conseller signarà en el Llibre d’Honor
del Consistori. L’acte tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la Junta Local de Seguretat, que tindrà
lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). En el
transcurs de la sessió es parlarà de l’estat general de la seguretat a la ciutat. La
Junta Local de Seguretat està formada per representants dels diferents cossos
policials. A la reunió també hi assistiran el conseller d’Interior, Jordi Jané, i el
delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, entre
d’altres autoritats.
Nota: l’acte serà obert als mitjans gràfics a l’inici. En acabar la sessió, l’alcalde i el
conseller atendran els mitjans de comunicació.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lliurarà el Premi Lluís Francino i Riera al Millor
Esportista 2015 i farà la cloenda de la Nit de l’Esportista 2015, certamen organitzat
anualment per l’Ajuntament de Terrassa i el Diari de Terrassa amb l’objectiu de retre
un homenatge a l’esport terrassenc a través dels seus protagonistes. L’acte, al que
també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado, i el regidor d’Esports, Dani Nart, tindrà lloc al Teatre Principal (pl.
de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al dinar organitzat per l’Associació Esportiva
Mitja Marató de Terrassa en agraïment al suport que rep l’entitat de les diverses
institucions i empreses patrocinadores. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido
(rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 20 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà al concert de blues, dintre del cicle
Jazz a prop, que anirà a càrrec de Big Mama Montse & Tòfol Martínez Blues Band.
El concert està organitzat pel servei de Cultura de l’Ajuntament amb la col·laboració
de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord. Tindrà lloc al Centre Cívic President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a les
empreses i els professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Crea el teu Currículum”. El currículum és l'eina
bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts
forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. En
aquest espai de coneixement volen transmetre la importància del currículum vitae
com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: Màrqueting Personal. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 10.30 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).
A les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Formació Ocupacional 2016: “Activitats de gestió
Administrativa Mòdul Gestió Auxiliar de Personal”. El requisit d’accés és una
formació mínima de Graduat en ESO o Graduat Escolar, amb una durada de 90
hores i on s’obtindrà el Certificat de Professionalitat de nivell 2. Al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 B).
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A les 16 h i a les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’Alfabetització Digital per a persones de majors de
55 anys: “Com funciona el teu telèfon intel·ligent”. Adreçat a persones amb més de
55 anys i que volen iniciar-se en el món dels telèfons intel·ligents i de les tauletes. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat. “Pim, Pam, Pomelo!”. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Sóc un artista!”. Taller familiar per a
infants a partir de 6 anys. A la Biblioteca Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Samfaina de contes”, a càrrec de
Carles Alcoberro. Adreçat a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Formació en TIC per a majors de 55 anys a la BCT.
Taller: “Fotos i vídeos amb el mòbil”. Mostra la teva creativitat. Monogràfic de nivell
avançat, de quatre hores. Aquests tallers gratuïts tenen una finalitat inclusiva, amb
l'objectiu que el col·lectiu de persones majors de 55 anys no quedi al marge de les
noves tecnologies donada la importància que han adquirit en la societat actual. Amb
aquestes formacions s'ensenya a utilitzar els nous dispositius mòbils, familiaritzant
els assistents amb aspectes com la connexió a una xarxa Wi-Fi, navegar amb la
tauleta, aprofitar les funcions del telèfon mòbil o gestionar els seus propis comptes.
A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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