Agenda

Divendres, 13 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà una delegació de la junta directiva de la Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Terrassa encapçalada per la seva presidenta, Rocío Mejías. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega, rebrà una delegació de la junta directiva del
Club Ferroviari de Terrassa, encapçalada pel seu president, Josep Miquel Bonet,
que li presentarà l’entitat i li comentarà aspectes relatius al circuit ferroviari del parc
de Vallparadís. El Club Ferroviari de Terrassa – Associació Egarenca d’Amics del
Ferrocarril, entitat nascuda l’any 1981, agrupa les persones interessades en el
ferrocarril, ja sigui a escala natural o reduïda. Promou la divulgació històrica i tècnica
del ferrocarril i fomenta entre la ciutadania l’ús i interès pel ferrocarril. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà el grup terrassenc de flamenc i fusió Desaires que li presentaran el
seu darrer treball discogràfic. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.45 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a l’arribada a la plaça dels Pins
(davant del parc de Gernika) de la Rua de Carnestoltes de les escoles del Districte 2.
A les 17.30 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, acompanyada de la
regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Festa de Carnestoltes
organitzada pel Club de la Gent Gran de Ca n’Anglada. L’acte tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 18.30 h:
El regidor de Presidència i Relacions Internacionals, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a la xerrada: “Tradicions culturals a la Unió Europea”, organitzada pel Servei de
Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa. La presentació
anirà a càrrec de Joaquim Millan, secretari general del Consell Català del Moviment
Europeu. Intervindrà Marta Marfany, dinamitzadora cultural i directora de
Garrafterrani. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “El CV per competències”. Aquest
espai de coneixement es composa de dues sessions, la primera de 5 hores de
durada on es treballen els conceptes teòrics i s'aprofundeix en els recursos sobre
competències i estructura d'aquesta tipologia de CV, i una segona sessió individual
que consisteix en una entrevista amb la persona que ha guiat la sessió per donar els
darrers retocs al currículum per competències que s'ha d'elaborar casa entre una i
altra sessió. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de Carnestoltes: “Disfressem els llibres”. Activitat
per a infants de 8 a 12 anys, a càrrec de Núria Sanahuja. A la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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