Agenda

Divendres, 15 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels portaveus Miquel Sàmper i
Alfredo Vega, presentarà en roda de premsa el Pla de Mandat 2015-2019. Aquest
document estratègic, en el que queden fixades les principals línies d’actuació del
Govern Municipal, constitueix el full de ruta de l’Ajuntament de Terrassa per als anys
vinents. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; participarà en l’acte de presentació del
documental “No estem sols”, conjuntament amb el director del documental, Pere
Joan Ventura; i José Miguel Monzón, “El Gran Wyoming”, productor, amb Pere
Portabella, del documental. “No estem sols” tracta sobre els moviments socials del
15 M i es va estrenar el setembre de 2015 al Festival de Sant Sebastià. L’acte tindrà
lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 5).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació de l’edició 2016 del Programa YUZZ. YUZZ és
un programa dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys que ofereix, durant cinc mesos,
suport, formació i assessorament per elaborar plans de negoci basats en idees de
base tecnològica. Està dirigit i coordinat pel Centre Internacional Santander
terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Emprenedoria (CISE), amb el mecenatge de Banc Santander i la col·laboració local
d'Orbital 40 (Parc Científic i Tecnològic de Terrassa), que articula la col·laboració
entre l'Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic Leitat i l'escola de negocis
Euncet. Els millor projectes local guanyaran una plaça per a un viatge a Silicon
Valley del 29 d'octubre al 4 de novembre. Posteriorment, al seu retorn, d'entre els 42
guanyadors locals YUZZ, se seleccionaran els tres millors projectes, que rebran una
dotació econòmica de 30.000, 20.000 i 10.000 euros respectivament perquè puguin
ser desenvolupats. A Terrassa, a més de comptar amb els premis del programa,
l'Ajuntament de Terrassa estableix anualment un premi local. L’acte tindrà lloc a
l’Euncet Business School (ctra. de Talamanca, km 3).
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de presentació de la 17a Mitja
Marató Ciutat de Terrassa. L’acte, organitzat per l’Associació Esportiva Mitja Marató
Terrassa, tindrà lloc a l’Auditori del BBVA a Terrassa (rbla. d’Ègara, 350).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h i a les 15 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: “Crea el teu currículum”. El currículum és l'eina
bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts
forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. En
aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del currículum vitae
com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...”. Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: “El meu pare és mestressa de casa”, de
Silvia Ugidos amb il·lustracions de Mikel Valverde. Activitat per a infants de 8 a 10
anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Els picarols”. Activitat per a infants de 8 a 10
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Generar confiança i viure sense por”, a
càrrec d’Alfred Matarín. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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