Agenda

Dijous, 5 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, participarà en la 1a Trobada de Ciutats
Catalanes de la Xarxa Innpulso, organitzada pel Servei d’Innovació, Recerca i
Desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa. Durant la jornada, els alcaldes i
alcaldesses de les localitats de Vilanova del Camí, Sant Feliu de Llobregat,
Cerdanyola del Vallès, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Sabadell, a més de
l’alcalde de Terrassa, presentaran l’estat de la innovació a les respectives ciutats,
mentre que diverses empreses radicades en aquestes localitats, faran la presentació
dels seus projecte innovadors. La Jornada s’iniciarà al Leitat Technological Center
(c/ de la Innovació, 2) en sessió de matí i el dinar posterior i la sessió de tarda
tindran lloc a l’Edifici Tòrax del Parc Audiovisual de Catalunya. En la Trobada, que
comptarà amb l’assistència de la delegada del rector de la UPC al Campus de
Terrassa, Diana Cayuela; també hi participaran el president del Centre Tecnològic
Leitat, Eusebi Cima; i el subdirector general de Foment de la Innovació Empresarial
del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Luis Cueto.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.45 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la recepció que el CD Terrassa
Hockey farà a l’equip Juvenil Femení, per haver assolit els Campionats d’Espanya i
de Catalunya d’Hoquei Sala Femení. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del club
(ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6, Matadepera).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
“Com tramitar factures electròniques a l’Ajuntament de Terrassa”: Sessió informativa
a càrrec de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa. A la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran
(c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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). Espai de conversa de
català inicial conduït per persones voluntàries amb l'objectiu que els aprenents
obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient capacitat per usar
expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de proximitat. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català adreçat a persones adultes
que saben una mica de català però no s'atreveixen a mantenir converses una mica
llargues. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de Teatre infantil. A càrrec de Tea3. Adreçat a
infants de 9a 14 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deure: “Activity English”, a càrrec de Martha
Bernal. Activitat de suport als deures en anglès per a infants de 7 a 10 anys. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Les activitats d’en Quico: “El Quico llegeix contes”, a
càrrec de Rosa Fité. Activitat per a infants d’entre 3 i 6 anys. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle: Xerrades per a mares i pares. Xerrada: “Hi ha
pares i mares perfectes?” Com ser un bon guia per als nostres fills i filles”, a càrrec
de Bea Casanovas i Pura Serena, terapeutes Gestalt i coachs. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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