Agenda

Dimecres, 8 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Ocupació, Amadeu
Aguado; de la tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa
Ribera; i del regidor de Serveis Socials, Noel Duque; rebrà una delegació de les
persones participants en la III Marxa per una Catalunya sense atur, precarietat,
pobresa i desigualtat. La delegació informarà l’alcalde de les seves reivindicacions i li
lliurarà la documentació amb les seves demandes. Aquesta marxa recorrerà
diverses poblacions catalanes entre el 6 i el 9 de juliol. La recepció tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16). Posteriorment, a les 9.30 h, la delegació
es reunirà amb els i les portaveus dels Grups Municipals
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
es reunirà amb l’empresari Jordi Cuesta, impulsor del nou projecte de futur del
Terrassa FC. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà una delegació del CD Terrassa Hockey, encapçalada pel seu president, Marià
Lara. Durant la reunió, els membres de la delegació informaran a l’alcalde de la 15a
edició del Torneig Europeu d’Escoles de Hockey, que se celebrarà del 10 al 12 de
juliol. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “La gestió del temps en l’entorn professional i l’empresa”. Formació
adreçada a persones empresàries i emprenedores amb l'objectiu de conèixer les
claus per a una gestió eficient del temps per aconseguir ser productius en la nostra
feina. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “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. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 15.30 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Mort i dol: curs vivencial per conèixer i
acompanyar”. El que es pretén mitjançant el curs és apropar més, i d’una manera
senzilla, el fet de gestionar els canvis i les pèrdues de la nostra vida. L’objectiu és
proporcionar a les persones i els professionals els recursos per tal de poder
acompanyar les persones davant les situacions de pèrdua i processos d’elaboració
del dol a partir de la vivència personal, la teoria i la pràctica d’exercicis en el grup
d’aula. A càrrec d’Elisabet Capdevila, terapeuta ocupacional i coach; professora
titular de Teràpia Ocupacional de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional (EUiT) de Terrassa adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona;
especialitzada en acompanyament a la mort i el dol; màster en Salut i Benestar
Comunitari. Curs organitzat per l’EUiT amb la col·laboració del Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement. Tindrà lloc a l’EUiT (c/ de la Riba, 90).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Taller: “Fotografia de viatges”, a càrrec de
Pepe Badia. Nocions bàsiques de tècniques fotogràfiques, composició i consells
pràctics per fer fotos amb qualsevol càmera. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove
(av. de Jacquard, 1).
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