Agenda

Dimecres, 20 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat, Maruja
Rambla, es reunirà amb el director general de Policia del Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle. La trobada, que tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16), s’inscriu dins dels contactes del director
general de Policia amb alcaldes i alcaldesses de diferents municipis.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; es reunirà demà amb el president del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez; i amb l’alcalde de Sabadell, Juli
Fernàndez; per parlar d’assumptes compartits entre ambdues ciutats i la comarca
del Vallès Occidental. La reunió tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Vallès
Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
visitarà la Fira Internacional de Turisme FITUR, que se celebra a Madrid del 20 al 24
de gener. Terrassa Turisme serà present a FITUR, el dies 20 i 21 de gener de 2016,
dins l’estand de la Diputació de Barcelona - Marca Costa Barcelona -. La Diputació
de Barcelona participarà, un any més, en l’estand de l’Agència Catalana de Turisme
(ACT), on el públic assistent disposarà de les diferents ofertes turístiques de la
província de Barcelona, sota les marques turístiques Costa Barcelona i Paisatges
Barcelona. En aquesta ocasió es podrà mostrar al sector professional l’oferta
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turística de la ciutat de Terrassa, principalment el modernisme i la Fira Modernista,
així com els productes turístics creats conjuntament amb les empreses del sector
turístic de la ciutat. Tècnics del Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa
participaran també en el Workshop B2B, que s’organitza dins el marc de FITUR per
poder promocionar els productes turístics creats als tour operadors i agències de
viatge nacionals i internacionals.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement, s’explicarà quines són les fases d'un procés de selecció i es practicarà
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).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “On busquem feina?”. En aquest espai de
coneixement es facilitarà informació sobre les diferents vies i canals actuals de
recerca de feina. S’incidirà en on buscar feina i, especialment, en com. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. 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).
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A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”: Taller de jardineria i horticultura. A
càrrec del Servei de Promoció de la Gent Gran. L'objectiu és la creació d'un jardí
amb arbres, arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes
de l'hort, al pati interior de la BD2 (biblioteca del Districte 2), utilitzant una zona de
100 m2 aproximats de sauló, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
persones grans participants. Es realitza amb els suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi expliquen contes i els hi ensenyen els
diferents productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins el projecte
"Terrassa ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura 1416, a càrrec d’Isabel Pau. Per a joves de 12 a
16 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessions de Filmoteca: “Contes de cinema mut”. “Posa
veu a les històries: Anna Reixach”. Basat en l'obra cinematogràfica de Segundo
Chomón. A partir dels films es narraran els contes en directe amb la música
composada expressament per a aquests. Per a infants a partir de 5 anys. A càrrec
de la Filmoteca de Catalunya. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Alba Castillo, Carme Martínez,
Eva Fernández, Eva Marbà i Isabel Solsona. Activitat adreçada a famílies amb
infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares, mestres, professors i
educadors: “Mindfulness a casa: com aplicar-lo al dia a dia”, a càrrec de Jordi Pagès,
psicòleg, coach, consultor i formador; i de Carles Guillamon, consultor de negoci i
organització empresarial i formador. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a
tres anys. Aquesta sessió exposarà les claus i eines per aturar-nos, focalitzar
l’atenció i gaudir plenament de cada moment del nostre dia a dia. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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