Agenda

Divendres, 18 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la presidenta Sènior de Comerç
Terrassa Centre, Maria Costa, oferirà una roda de premsa de presentació de la 2a
edició del Denim Shop-Art, que tindrà lloc a Terrassa de l’1 al 4 d’octubre. L’acte, al
que també assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado, tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16). La Fira Denim Shop-Art, organitzada per Comerç Terrassa
Centre i l’Ajuntament de Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, tornarà a convertir la ciutat, per segon any consecutiu, en
la capital del texà i de les peces confeccionades amb aquest teixit, amb l’objectiu de
dinamitzar el comerç del municipi.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, mantindrà una reunió de presentació amb la junta directiva de
MútuaTerrassa, encapçalada pel seu president, Josep Betriu. La reunió tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’Acte Institucional Terrassa 30a Ciutat
Gegantera 2015 i el Lliurament de Reconeixements als diferents presidents i caps de
colla que han tingut els Geganters de Terrassa. L’acte, que comptarà amb la
presència del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado; del regidor de Cultura, Jordi Flores: i de membres de la Corporació Local;
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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A les 19.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i de membres de la Corporació Local; assistirà al Descobriment del Monòlit
Terrassa Ciutat Gegantera, a la plaça de la Torre del Palau, acte que forma part de
Terrassa 30a Ciutat Gegantera 2015. Antònia Ferrer, vídua de l’Antoni Messeguer,
expresident dels Geganters de Terrassa, destaparà el monòlit. L’acte també
comptarà amb l’actuació de la coral Singfònics i de la colla dels Castellers de
Terrassa.
A les 20.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la lectura del Pregó i a l’espectacle
amb motiu de l’inici dels actes de Terrassa 30a Ciutat Gegantera 2015 que es farà al
Raval de Montserrat, amb la participació de grups de cultura popular i de foc de la
ciutat.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora, Maruja Rambla, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte de
Graduació de Grau i Màster de l’Euncet Business School, que tindrà lloc a la seu del
centre (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3). L’acte inclourà una conferència a
càrrec de Josep Maixenchs, director de l’ESCAC - Escola Superior Cinema i
Audiovisuals de Catalunya.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de selecció i també
practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar
quina és la candidatura més adequada per formar part d'un equip de treball
determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 1).
De 16 a 20 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Social Weekend Vallès a
Terrassa. Activitat adreçada a la participació de persones de diferents perfils i
activitats professionals, amb esperit innovador i inquietuds socials. Té com a objectiu
impulsar innovacions socials, que es puguin implantar com a activitat econòmica.
Per això els equips finalitzaran la trobada amb un model de viabilitat, un pla de
treball bàsic i un prototip. Activitat organitzada per la Xarxa d’Innovació Social del
Vallès, iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la col·laboració del
Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Terrassa Ciutat Gegantera. Taller per a infants de 8 a 12
anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
De 18 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: Participació del Servei de Turisme de l’Ajuntament
de Terrassa a la 8a Fira Mercat Modernista de Canet de Mar. Canet de Mar celebra
aquest certamen des de fa 8 anys amb l’objectiu de difondre el seu important
patrimoni modernista. Canet proposa un ampli programa d’activitats culturals,
artístiques, lúdiques, exposicions i representacions teatrals. Enguany, l'Ajuntament
de Terrassa hi serà present amb un estand propi on donarà a conèixer i
promocionarà la Fira Modernista de Terrassa, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de
maig de 2016, així com la ruta “Un tastet pel modernisme industrial”, les visites
guiades a la Masia Freixa i la resta de l'oferta turística industrial i Modernista de la
ciutat, així com la resta de recursos turístics.
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Col·loqui: “Les dones i la lluita per la sobirania
alimentària”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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