Agenda

Dimecres, 13 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb una delegació de la nova Junta
Directiva de l’associació Amics Vapor Gran i Plaça Nova, encapçalada per la seva
presidenta, Àngels Martínez, que es presentarà a l’alcalde. Amics del Vapor Gran i
Plaça Nova és una associació creada amb l’objectiu d’ajudar a dinamitzar aquest
espai del centre de Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació
de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns El Molinot, encapçalada pel seu
president, Jaume Carreras, per tractar temes d’interès per a la urbanització. La
reunió tindrà lloc a la seu de l’Associació de Veïns (camí Romeu de Montserrat, 54).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació
de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Pere, encapçalada pel seu
president, Pere Martínez, per parlar de temes d’interès per al barri. La trobada tindrà
lloc al Casal Cívic de Sant Pere (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 337).
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A les 21.30 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; del regidor d’Esports, Dani Nart; del regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel
Duque; i de portaveus dels Grups Municipals; presidirà el Sopar d’agraïment a les
entitats col·laboradores de la Festa Major 2016, que tindrà lloc a la Piscina de
Vallparadís.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado;
presentarà en roda de premsa conjuntament amb la tinenta d’alcalde de Presidència,
Cultura i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Carmela
Fortuny; del director general de Turisme Barcelona, Jordi William Carnes; i de la
coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona, Rosa Serra; el primer producte turístic realitzat pels ajuntaments de
Terrassa i Sant Cugat del Vallès. La roda de premsa tindrà lloc al Museu - Monestir
de Sant Cugat del Vallès (pl. d’Octavià, 1, Sant Cugat del Vallès).
A les 12.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, es
reunirà amb el director del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, Roger Buch. Durant la reunió es tractaran temes relatius a
la Qualitat Democràtica i al procés participatiu per a la Reforma Horària. La reunió
tindrà lloc a la seu de Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya a Barcelona (c/ de la Tapineria 10, 5a planta, Barcelona).
A les 16 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, es
reunirà amb representants del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya en matèria de Reforma Horària per tractar temes relatius a aquest àmbit.
La reunió tindrà lloc al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n,
Barcelona).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: “Neteja en
espais oberts i instal·lacions”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona,
1).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “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. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes professionals. Eines
2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per aquelles persones
que us trobeu en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en
línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en la recerca
d'ocupació. A l'entorn competitiu en que ens trobem, en el que la globalització i la
tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat
la competència a l'hora de trobar feina. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL, o SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
A les 17.30 h:
Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Gestió avançada de
xarxes socials”, a càrrec de Laia Morales, sòcia-directora en Hispa Consulting
Group, consultora associada a Barna Consulting i professora a Euncet Business
School (UPC). Curs, de l’11 al 15 de juliol, per aprendre a gestionar les principals
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xarxes socials a nivell professional. Tindrà lloc a l’Euncet Business School (ctra. de
Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: A l’estiu, la mainada al museu: “L’aventura de
l’art”. En aquesta visita familiar es podrà conèixer el fons local exposat a la Casa
Alegre de Sagrera i es descobriran conceptes relacionats amb l'art (tècniques, estils,
colors, formes...) i es podran comparar, mitjançant diferents jocs, l'art i artistes locals
i internacionals. Activitat dirigida a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc al Museu de
Terrassa – Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Viatgeteca humana + tastet gastronòmic”.
Coneix l’experiència de diverses persones joves que han viscut a països com el
Regne Unit, Irlanda, Alemanya o França. A la Baumann Oficina Jove (av. de
Jacquard, 1).
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