Agenda

Divendres, 23 de setembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, presentarà la nova campanya de tinença responsable
d’animals domèstics i els nous espais de lliure circulació de gossos que
s’implantaran a la ciutat. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; i del regidor d’Esports, Dani Nart, rebrà una delegació de la Junta Directiva
de l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya encapçalada pel seu
president, José María Martínez. L’associació, que properament obrirà una delegació
a Terrassa, es presentarà a l’alcalde i li explicarà l’activitat esportiva que l’entitat
portarà a terme el proper 12 d’octubre al Camp Municipal de Futbol de Poble Nou
per donar-se a conèixer a la ciutadania. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb Alejandro Ruiz-Huerta,
supervivent de la massacre d’Atocha, atemptat comès per terroristes d’extrema dreta
al centre de Madrid la nit del 24 de gener de 1977 en el que cinc advocats
laboralistes van ser assassinats. Alejandro Ruiz-Huerta és catedràtic de Dret
Constitucional de la Universitat de Còrdova i president de la Fundació Advocats
d’Atocha. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 19.00 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la conferència d’Alejandro RuizHuerta, supervivent de la massacre d’Atocha, catedràtic de Dret Constitucional de la
Universitat de Còrdova i president de la Fundació Advocats d’Atocha. L’acte, que
tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n), està organitzat per
Comissions Obreres del Vallès Occidental – Catalunya Central.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, participarà en
l’acte de tancament de la campanya de recollida de material escolar per a infants del
projecte “El Regne dels Nens” impulsat per l’associació Nens de la Llauna que
treballa amb els infants de Rufisque, al sud de la capital de Dakar (Senegal). L’acte
consistirà en l’empaquetat del material al costat de l’edifici central de Correus a
Terrassa (pl. de Mossèn Jacint Verdaguer, 16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Màrqueting personal”. En
aquest espai es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Tindrà lloc 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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el currículum per
competències”. En aquest espai es vol donar un pas més a l’hora de treballar l’eina
del currículum vitae. En aquesta tipologia de currículum vitae, s’incorpora el
concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Gestió de tresoreria”. Curs
formatiu per adquirir coneixements sobre la gestió de tresoreria en l’empresa. Tindrà
lloc a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Gimnàstica per a Gent Gran”. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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