Agenda

Dijous, 22 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà els sis policies municipals membres de l’equip Trailwalker Egara Cops Walter
G48, que participaran a la Trailwalker 2015, prova esportiva solidària i no
competitiva, organitzada per Oxfam Intermón. Els agents presentaran a l’alcalde les
activitats que ha preparat aquest equip local, encapçalat per Toni Villar, per recaptar
els diners necessaris per participar en aquest prova esportiva solidària que
consisteix a recórrer 100 km en un temps màxim de 32 hores, amb un itinerari que
va des d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols. La recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, es reunirà amb una delegació de la junta directiva de l’Ateneu Terrassenc,
encapçalada pel seu president, Josep Corominas, per parlar de les activitats que
porta a terme l’entitat i d’altres temes relacionats amb la mateixa. L’Ateneu
Terrassenc és una organització sense ànim de lucre que té com a principal objectiu
el foment de la cultura a la nostra ciutat. Va funcionar durant uns vint anys al segle
XIX i després d’un llarg període d’inactivitat es va refundar l’any 1996. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15.30 h:
El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, assistirà, per
delegació de l’alcalde, al lliurament de reconeixements, a càrrec de la vicepresidenta
del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, emmarcat en la jornada
del Congrés de Govern Digital 2015, organitzada per l’Administració Oberta de
Catalunya i la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una trobada que aplega els
màxims responsables públics de Catalunya en matèria de Govern Digital. Un fòrum
d'intercanvi d'experiències i solucions per aconseguir una administració més propera
al ciutadà, àgil, eficient i innovadora. L’acte tindrà lloc a l’Auditori del Palau de
Congressos de Fira de Barcelona (Recinte de Montjuïc, av. Reina Maria Cristina, s/n,
Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Domina els processos de selecció".
Els processos de selecció estan destinats a esbrinar quina és la candidatura més
adequada per a formar part d’un equip de treball determinat en l’empresa. Mitjançant
la recerca de feina, es generen dubtes a l’hora de saber com afrontar un procés de
selecció. En aquest espai de coneixement, es donen les eines necessàries per saber
fer-ho, prenent com a eixos principals l’elaboració del procés, l’entrevista i les proves
de selecció. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Trobada empresarial Orbital 40: Debat i experiències pràctiques sobre “La gestió de
la influència i el valor de marca de les empreses”, organitzada pel Parc Científic i
Tecnològic de Terrassa Orbital 40. Hi participaran Jordi Raich, CEO de Brandchats; i
Òscar Puig, president i soci fundador de Doiser. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes
del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, 2a planta).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club del deures: “Activity English”, a càrrec de Martha
Bernal. Activitat en suport als deures en anglès per a infants de 7 a 10 anys. A la
Sala Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català, activitat a càrrec del Banc
del Temps, organitzat per aquesta entitat i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Les activitats d’en Quico: “El Quico llegeix contes”.
Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil i juvenil, a càrrec de Maribel Pascual.
Activitat organitzada per la BD6 i l’Escola Joan Marquès Casals. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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