Agenda

Divendres, 29 de gener
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, oferirà una roda de premsa per informar sobre el
projecte de recuperació de la Ronda de Ponent al seu pas per Can Boada. Durant la
roda de premsa, també es detallaran les actuacions de neteja i manteniment a les
rieres del Palau i de les Arenes. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16) el primer nadó de l’any nascut a Terrassa, Marwan Nagouri, i als seus pares.
Marwan Nagouri va néixer a la 1 i 19 de la matinada del dia 1 de gener de 2016 a
l’Hospital de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
lliurarà els premis del primer concurs a la millor fotografia de Terrassa 2015 penjada
a Instagram. El passat mes de desembre, l’Ajuntament de Terrassa, a través del
servei de Turisme i conjuntament amb el col·lectiu @igersterrassa, va organitzar
aquesta iniciativa amb un doble objectiu: trobar la millor fotografia de Terrassa
penjada l’any 2015 a Instagram i promocionar la imatge de la ciutat a través de les
xarxes socials. Al concurs, organitzat en dues categories ("arquitectònica" i
"experiències") s’hi van presentar un total de 806 fotografies. D’aquestes, s’hi han
escollit quatre imatges de cada categoria i els instagramers, amb els seus vots, han
triat les guanyadores. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, presentarà la nova temporada febrer-maig
Terrassa Música Moderna, organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament, que
tindrà lloc a la nostra ciutat del 14 de febrer al 29 de maig i que inclourà setze
concerts, repartits en catorze dies, de diferents gèneres i estils musicals. D’aquests,
sis seran propostes locals. Tres dels concerts tindran lloc a l’Auditori Municipal,
mentre que la resta es podran veure a la Nova Jazz Cava. L’acte tindrà lloc al
despatx del regidor de Cultura (Casa Soler i Palet, c/ de la Font Vella, 28, 1a planta).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la inauguració del nou local de l’associació
esportiva Andar por Andar “To Tieso”, ubicat al c/ d’Arenys de Mar, 13, local 3.
Aquesta entitat, nascuda l’any 2012, té com a objectius: el foment cultural i rural de
l’entorn mitjançant la pràctica no competitiva del senderisme de muntanya, potenciar
l’hàbit saludable de caminar i desenvolupar activitats favorables a la conservació de
la natura.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. – Màrqueting personal”. En l'espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les
nostres competències personals i les nostres potencialitats. 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).
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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 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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Fes la teva màscara per Carnestoltes”, a càrrec de
Mònica Bastida. Per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 5 Terrassa
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Dites d’hivern”. Taller familiar per a infants
a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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