Agenda

Divendres, 22 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, signarà el conveni de col·laboració “Ocupació
per a la indústria local”, juntament amb l’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, i
amb l’alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster. L’acte, que tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), també
comptarà amb la participació del vicepresident segon de la Diputació de Barcelona,
Marc Castells, i amb l’assistència del tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic
Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper. L’objectiu principal d’aquest conveni és
promoure la millora de l’ocupabilitat i la contractació de persones en empreses amb
potencial arrelades al territori, vinculades al sector químic, farmacèutic, plàstic i afins,
i proveir les empreses industrials d’aquest sector de mà d’obra especialitzada per tal
que puguin reduir costos, tant econòmics com de temps, en la selecció i formació
d’aquestes persones.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb l’equip responsable de l’emissora local Ràdio Top 20, encapçalat per
Francisco Ballester, que emet una programació basada en la música dance des de
fa més de 20 anys. La trobada, on es parlarà dels projectes de l’emissora, tindrà lloc
a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb el president d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Josep
Casajuana, que li presentarà els actes commemoratius del 50è aniversari del Cor
Montserrat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a la Sessió territorial de cooperació local del Vallès Occidental
que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km
15, Terrassa). A la sessió s’informarà sobre el desplegament dels instruments del
nou Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i sobre les prioritats estratègiques
que guiaran l’acció de govern de la Diputació de Barcelona durant el mandat,
destinades a enfortir els serveis i les polítiques públiques locals.
ALTRES ACTIVITATS
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).
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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte – Story Time: “Jack and the beanstalk”,
a càrrec de Salt Idiomes. Per a infants de 4 a 12 anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller familiar: “Contes d’hivern”. Taller familiar per a infants a
partir de 7 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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