Agenda

Divendres, 13 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyarà el conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, en el contacte que mantindrà amb els
mitjans de comunicació, amb motiu de la visita del conseller a l’Hospital de Terrassa
(ctra. de Torrebonica, s/n). Després del contacte amb la premsa, a les 12.30 h,
l’alcalde i el conseller participaran en una reunió amb el director de CatSalut, David
Elvira; el president del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Eusebi Cima; el gerent
del CST, Alfredo García; i la regidora de Salut, Maruja Rambla.
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges d’aquesta reunió abans de
l’inici.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; i del
regidor de Cultura, Jordi Flores; assistirà a la conferència “Salvador Dalí i Joana
Biarnés, un diàleg rere l’objectiu” a càrrec d’Anna Fernàndez, historiadora de l’Art. La
conferència comptarà amb la presència de la fotoperiodista Joana Biarnés, que
parlarà de la seva experiència i de les seves vivències amb l’artista. L’acte tindrà lloc
a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; assistirà a la presentació del monòlit, obra de Pere Puigdomènech, en
homenatge a Salvador Dalí, que s’instal·larà a la plaça de Salvador Dalí. L’acte està

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, l’Associació de Veïns de la Cogullada i
l’Escola El Vallès.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la 4a
sessió de la Convenció Municipalista, organitzada per l'Associació Catalana de
Municipis, on es debatrà sobre “Governança local: de la subordinació burocràtica a
la plenitud democràtica”. Aquesta iniciativa pretén definir el futur del món local i la
seva governança a partir d'un procés de reflexió i debat amb la participació
d'alcaldes i electes locals. L’acte tindrà lloc a les Cotxeres del Palau Robert (pg. de
Gràcia, 107, Barcelona).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert d’Ostiaputa i Eskassa
Llibertat, que tindrà lloc a la plaça del Rector Homs dins dels actes de celebració del
35è aniversari dels Diables de Terrassa.
A les 22 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la lectura del pregó de Festa
Major del barri del Cementiri Vell a càrrec de l’Associació Sanfilippo Barcelona i a les
actuacions del Grupo Rociero “Los de Carteya” i del grup d’havaneres Vent de
Mestral. L’acte tindrà lloc a la plaça de Joan Miró.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Terrassa Aposta per l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
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A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs de “Neteja en espais oberts i
instal·lacions industrials” (Certificat de Professionalitat). Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “L’autònom/a. Aspectes
legals i fiscals”. Càpsula formativa amb la finalitat de conèixer les passes
imprescindibles per donar-se d’alta com a empresari/a individual, gestions a realitzar
i obligacions fiscals i de Seguretat Social. A la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran
(c/ Colom, 114).
A les 9.30 h:
Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Crea el teu currículum”. El currículum és l’eina
bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts
forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. En
aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del currículum vitae
com a eina imprescindible a l’hora de buscar feina. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
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A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...” Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. A la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Els picarols”. Activitat dirigida a infants de vuit a
deu anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada “Streching quantic”, a càrrec del Dr. Josep Feliu,
especialista en medicina de l’esport. Xerrada sobre la realització d’estiraments
utilitzant materials diversos amb l’objectiu de millorar la recuperació en patologies
derivades de situacions d’estrès. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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