Agenda

Dimecres, 10 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 14 h:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple Extraordinari de
l’Ajuntament on s’aprovarà l’acta de la reunió anterior i, aprofitant l’assistència a
aquesta sessió plenària dels regidors i les regidores que integren els òrgans
col·legiats, es procedirà, si s’escau, a l’aprovació de les actes pendents, de forma
simultània a les de les sessions de l’Ajuntament en Ple. La sessió tindrà lloc al Saló
de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.45 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, participarà en la roda de premsa
de presentació de la nova instal·lació de les pintures de Mon Repós. Frescos de
Torres-García. Durant l’acte es presentarà la nova ubicació dels murals de TorresGarcía, propietat de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, en el vestíbul del Centre
Cultural Terrassa. A banda del regidor de Cultura, a la roda de premsa hi
participaran: Ignasi Cusidó, president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa; Eduard
Vives, membre del consell assessor de la Fundació Antiga Caixa Terrassa i expert
en l’obra de Torres-García; i Domènec Ferran, director del Museu de Terrassa.
L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a internet. Adreçat a persones que volen
introduir-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Domina els processos de selecció”,
a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. En aquest espai de coneixement
podreu conèixer quines són les fases d’un procés de selecció i practicar l’entrevista
de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar quina és la
candidatura més adequada per a formar part d'un equip de treball determinat en una
empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Intel·ligència emocional aplicada a la venda”, a càrrec d’Albert Llanera.
Per entendre l’impacte de la intel·ligència emocional en el procés de venda i
reconèixer i interpretar les emocions que intervenen tant en el comprador com en el
venedor. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Estratègies de comunicació on i off line”, a càrrec d’Eulàlia Balañà.
S’explicarà el concepte de planificació estratègica aplicada a la comunicació. També
s’ensenyarà a sistematitzar la campanya de comunicació anual de l’empresa i el
desenvolupament de l’argumentari de vendes. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183) . A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: Taula rodona: “Pena de mort, el càstig que no fa
justícia”. A càrrec d’Amnistia Internacional. Hi participaran: Dani Vilaró, periodista i
responsable de comunicació d’Amnistia Catalunya; Joan Tamayo, advocat; i Jordi
Panyella, periodista i escriptor. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “El llop, ferotge?”, a càrrec de Sara
Fuente. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec de Clara Cabré, Marta Casas, Eva
Marbà, Txell Pocino i Montse Regueira. Activitat adreçada a famílies amb infants fins
a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental:
Conferència: “Arxius i drets humans. Els arxius del poble saharauí”, a càrrec de
l’ONG Arxivers Sense Fronteres. Organització conjunta amb el Servei de Cooperació
i Solidaritat de l’Ajuntament. A l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
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