Agenda

Dimarts, 17 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’entrevistarà amb Pablo Cavia, representant del
Deutsche Bank, entitat que gestiona el Fons Europeu d’Eficiència Energètica, i amb
Rafael Gil, gerent de Soningeo Servicios Energéticos SA, empresa adjudicatària de
les auditories energètiques del programa “Terrassa Energia Intel·ligent”. El
representant del Deutsche Bank, mantindrà una reunió de treball amb el regidor de
Presidència, Juan Antonio Gallardo, i amb el gerent de l’Ajuntament de Terrassa,
Pere Montaña. El projecte “Terrassa Energia Intel·ligent” implica una gran actuació
simultània en diverses àrees encaminada a la millora de l’eficiència i l’estalvi
energètic. Aquest projecte farà possible la consolidació dels objectius de reducció
d’emissions de CO2 i el posicionament de la ciutat com a capdavantera en l’ús de
tecnologies de gestió intel·ligent. La primera fase d’aquest projecte comporta la
realització d’auditories energètiques i la definició d’un pla d’inversions d’actuacions
de millora, basat en l’eficiència energètica. La trobada tindrà lloc a seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i el regidor
d’Ocupació, José Manuel Jiménez, rebrà una delegació del comitè d’empresa de la
Fàbrica Ibèrica de Altavoces, SA, per parlar de l’expedient d’acomiadament col·lectiu
que afecta els 107 treballadors i treballadores de l’empresa, amb seu a Vacarisses.
La reunió tindrà lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Mostra del Coneixement: “Voluntari, marca la diferència”. Aquesta xerrada té com a
objectiu proporcionar elements per al debat i la reflexió i oferir coneixements teòrics i
pràctics dels cinc àmbits associatius que siguin útils per als joves que es volen
dedicar al voluntariat o hi estan interessats. Es debatran les problemàtiques actuals
del voluntariat, donant valor a la seva contribució a la societat i suport a través
d’eines de millora per facilitar la seva tasca i retre un homenatge a la seva generosa
aportació .Durant la xerrada es farà un debat amb els pros i contres del voluntariat.
Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de Frederic Soler, 22).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “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. Al la seu de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Eines 2.0 per la recerca de
feina”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0 està pensat per a aquelles
persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals
existents en línia. Al la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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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 de vint-i-quatre sessions 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16 h:
Els temps de les dones. Dia internacional de les dones: Visita guiada a l’Arxiu
Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. A càrrec de Maria Jesús
Comellas, responsable de l’Arxiu, per conèixer la història de les dones de la nostra
ciutat. Activitat organitzada pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet. A l’Arxiu
Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Els temps de les dones. Dia internacional de les dones: Taller: “Iniciació a la
Viquipèdia: donem més presència a les dones terrassenques al ciberespai”. Taller
per aprendre a editar la Viquipèdia incorporant continguts de gènere i fent visibles
les contribucions de les dones i l’experiència femenina a Terrassa. Acte organitzat
pel Servei de Polítiques de Gènere i la BCT Xarxa amb la col·laboració d’Amical de
Viquipèdia. A càrrec de Mariona Aragay, sòcia d’Amical Wikimedia. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes compartits”, a càrrec de Sònia
Garrido. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares. Xerrada: “El
viatge de primària a secundària”, a càrrec d’Antoni Argent, professor de secundària i
coordinador del projecte educatiu “Millorem”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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