Agenda

Dimarts, 5 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà la reunió de la Comissió d’Educació
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). La reunió tindrà lloc a
la seu de la FEMP (c/ del Nuncio, 8, Madrid).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb la consellera de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, per tractar de diversos temes
d’interès per a la ciutat. Posteriorment, a les 17.30 h, s’afegiran a la reunió, Ignasi
Cusidó, president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa; Josep Ribera, director
de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa; i Adrià Forners, director del Centre Cultural
Terrassa; per parlar de la programació cultural i artística del Centre Cultural
Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya (Palau Marc, La Rambla, 8, Barcelona).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor de Drets Humans, Adrián Sánchez, presentarà la xerrada-debat sobre
Drets Humans a Europa, organitzada pel Servei de Relacions Europees i
Internacionals i Projecció de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte comptarà
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amb la participació de la directora general de Relacions Exteriors de la Generalitat
de Catalunya, Mireia Borrell; amb Juan Caballero, representant de la campanya
Cities4Europe de la xarxa Eurocities; i amb la síndica de greuges de l’Ajuntament de
Terrassa, Isabel Marquès. L’acte s’emmarca en la campanya Cities4Europe de la
xarxa Eurocities. Terrassa hi participa amb l’objectiu d’involucrar la ciutadania en un
diàleg sobre el futur d’Europa i en la presa de decisions. L’acte tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement es parlarà de les fases d’un procés de selecció i es practicarà
l’entrevista de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar quina és la
candidatura més adequada per formar part d’un equip de treball determinat d’una
empresa. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec de Casa
Ametller, en la que presentaran l’empresa, la seva història, l’estructura actual de
persones i perfils que es contracten i els processos de selecció. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en català, de nivell
avançat. A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes del món”, a càrrec de Maribel Pascual. Per a infants a
partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure: Xerrada per a joves: “Racisme: el perill de
l’odi”, a càrrec de SOS Racisme i del Servei de Ciutadania de l’Ajuntament. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Què està passant a l’escola?”. A càrrec de l’Escola
Nova 21 (EN21). Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió: “Camps de treball internacionals per a joves de més
de 14 anys”, en la que s’informarà sobre el voluntariat durant aquest estiu i el suport
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a comunitats d’arreu del món. A càrrec de COCAT (Coordinadora d’Organitzadors de
Camps de Treball Internacionals de Catalunya). Tindrà lloc a la Casa Baumann (av.
de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Cartes a Mahalta”, recull de cartes creuades
entre el poeta Màrius Torres i la seva musa, Mercè Figueras. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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