Agenda

Dimecres, 11 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà els barris de Can Roca i el Pla del
Bonaire, en el marc de la iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop
teu”. Jordi Ballart recorre periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de
viure de primera mà la seva realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a
dia del seu entorn i treballar per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les
terrassenques.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo,
assistirà, per delegació de l’alcalde, al VI Congrés Nacional de la Legionel·la i
Qualitat Ambiental. L’acte està organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat i
Control Alimentari (CRESCA) que, a través del Departament d’Enginyeria Química
de la UPC, està incorporat a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació
Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa IT) des del gener de 2003. En la
sisena edició d’aquest espai de debat s’abordarà la legislació actual, els diferents
mètodes de detecció existents, tant clàssics com nous, i els tractaments a realitzar,
posant un èmfasi especial en la prevenció, la formació i la protecció. Tindrà lloc a la
Sala d’actes de Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
Trobada de la xarxa de municipis participants al projecte “Cafè Ciutat”. Aquesta
iniciativa està impulsada per la Diputació de Barcelona i consisteix en fomentar la
consciència en el consum de cafè d’una manera responsable, coneixent el seu
origen i les condicions de comerç just d’aquest i, alhora, identificant el producte amb
la ciutat. Aquest projecte es va iniciar el 2008 amb la participació de tres municipis:
Terrassa a través d’Alternativa 3, Manresa amb l’Associació Josep M. Cunill i Mataró
amb la Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró. Durant aquests anys s’han
adherit els municipis de Molins de Rei, Sant Quirze del Vallès, el Prat de Llobregat,
Calella i Sant Adrià del Besòs. Aquest darrer municipi serà l’amfitrió de la Trobada
de Cafè Ciutat que tindrà lloc, a l'Espai Cultural Font de la Mina (c/ de Ponent, 21-25,
Sant Adrià del Besós).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, en qualitat del president del Consorci de
Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, presidirà el lliurament de certificats als
alumnes del curs finançat per la Fundació Mina. A l’acte, que tindrà lloc al Centre de
Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí (Vapor Universitari, c/ de Colom, 114),
també hi participaran el president del Patronat de la Fundació Mina, Marià Galí, i
l’escriptora Najat El Hachmi.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Assemblea General de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE): APTE celebra la
primera Assemblea General de l’entitat l’any 2015 els dies 10 i 11 de febrer. A
l’Assemblea assistiran el director de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de
l’Ajuntament de Terrassa, Josep Manuel Rodríguez, i la directora d’Orbital 40, Esther
López, com a representants del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40.
Es tractaran temes relatius a l’evolució d’APTE i dels parcs científics i tecnològics
membres de l’associació, així com la planificació per a l’any 2015. Orbital 40 és
membre d’APTE des de l’any 2010, data de creació del Parc Científic i Tecnològic de
Terrassa. L’any passat, la nostra ciutat va acollir l’assemblea anual de l’associació.
L’Assemblea tindrà lloc al Parc Tecnològic d’Andalusia (c/ de Marie Curie, 35,
Màlaga).
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A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que realitzem de les
nostres competències personals i les nostres potencialitats. Es vol aprofundir en
aspectes com la definició de màrqueting personal, perquè és important i què és la
marca personal. Centrat en el tret diferencial, en la importància de la imatge i en les
estratègies per fer-nos visibles mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting. Tindrà
lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Formació als Puntxarxa: Google Calendari i Google Drive. Curs gratuït adreçat a
persones que vulguin aprendre la gestió del propi calendari, o la creació d’un espai
privat i compartit amb Drive, entre altres aspectes. A càrrec de Daniel Escofet. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Cerquem Salut!. Xerrada: “Despertar amb un
somriure: hàbits del son”, a càrrec d’Albert Guerrero, professional del CAP Terrassa
Nord. Xerrades de salut comunitària a càrrec de professionals del Consorci Sanitari
de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Contes d’amistat: Rondalles”, a càrrec d’Imma
Irènia, de Jocs de Pau. Activitat per a infants de 4 a 7 anys organitzada pel Servei de
Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Terrassa, el Servei de Cultura municipal i
la Xarxa Civil d’Unesco Catalunya. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec de Clara Cabré, Marta Casas, Eva
Marbà, Txell Pocino i Montse Regueira. A al Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 19 h:
Nascuts per llegir: “Mà i manetes”, a càrrec de Sandra Rossi. A al Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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