Agenda

Dijous, 7 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà a l’acte de celebració del Dia Català
de la Seguretat Privada, presidit pel conseller d’Interior, Miquel Buch. Els
acompanyaran el director general d’Administració de Seguretat, Jordi Jardí, el
Comissari en cap del Cos de Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, i el president de
l’Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat
(APROSER) a Catalunya, Juan Domingo Montero. Vega donarà la benvinguda a
l’acte i participarà en el lliurament de diplomes. També assistiran el regidor de
Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, i membres de la Corporació.
L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Egara, 340, Terrassa).

A les 15.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, es reunirà amb l’equip directiu de l’escola La
Roda, que li explicarà els projectes del centre, que l’any vinent celebra el 50è
aniversari. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14).

A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Seguretat, Via
Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, presidirà el sopar d’agraïment a les
persones que han col·laborat en les tasques de vigilància forestal de la Campanya
de Prevenció d’Incendis a Terrassa l’estiu 2018. L’acte tindrà lloc al Restaurant El
Cultural (Rambla d’Ègara, 340).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.45 h:
El tinent d’Alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado, acompanyat del regidor d’Innovació, Adriàn Sánchez, presentarà la 3a
edició dels Premis Muncunill a la Innovació. L’acte tindrà lloc a la Sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14 -16). Els Premis Muncunill
pretenen apropar la innovació a la ciutadania, així com posicionar la ciutat com una
de les capitals de la innovació a Catalunya i a la resta d'Espanya. L’acte de
lliurament d’aquests premis se celebrarà el dijous, 14 de febrer, al Teatre Principal
(plaça de Maragall, 2), a partir de les 18 h.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: "Xarxa de contactes”. El seu objectiu és
conèixer l'entorn en la seva dimensió personal i el context, elaborar un pla de treball
per un networking efectiu i activar, ampliar i cuidar la xarxa de contactes i eines i
recursos per treballar aquesta xarxa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec de l’empresa
Oritel, 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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per randa: “El
vendedor de saris”, de Rupa Bajwa. Tindrà lloc a la CDMT (c/ de Salmerón, 25).

A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Curs informàtica bàsica”. A càrrec de Pablo
Ceballos. Destinat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “10 pràctiques diàries que milloren el dia a dia”. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “La crida de l’aiguamoll”. A càrrec de Laura
Rueda. Destinat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura del dijous: “El sentido de un final”, de Julian
Barnes. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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