Agenda

Divendres, 21 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
rebrà el president de l’entitat Hockey per Terrassa, Francesc Salvatella, que vindrà
acompanyat dels presidents de l’Atlètic Terrassa Hockey Club, Josep Maria Biosca;
CD Terrassa Hockey, Marià Lara; i Club Egara, Pere Marcet. La reunió, on es
tractaran temes d’interès per als clubs d’hoquei de la ciutat, tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; rebrà una delegació de la Junta
Directiva de la nova Associació El Llibre de la Vida encapçalada pel seu president,
Jaume Sabaté, que li presentarà els objectius i projectes d’aquesta nova entitat que
té per lema “Preservem els records de les persones” i que vol donar l’oportunitat de
preservar físicament la memòria individual dels terrassencs i les terrassenques. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’Acte Social de la Delegació Vallès de
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) i del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya (COEIC). L’acte, en el decurs del qual es donarà la
benvinguda als nous col·legiats i col·legiades i es retrà homenatge als enginyers i
enginyeres amb més de 50 anys de professió, tindrà lloc a l’antic edifici modernista
de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
– ESEIAAT (c/ de Colom, 11).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.45 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, farà la ponència “El
Metro de Terrassa” dins del bloc dedicat als Transports Urbans del III Congrés
d’Enginyeria Municipal CIM 2016, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de Catalunya. El Congrés tindrà lloc a la seu de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (parc de Montuïc, s/n).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la jornada
“S’escriu aigua, es llegeix democràcia”, inici del programa d’activitats per al “Debat
sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa”. La una jornada està organitzada per les
entitats Aigua és Vida, Enginyeria sense Fronteres, Ecologistes en Acció i la Taula
de l’Aigua de Terrassa. En aquesta sessió, es donaran a conèixer diversos models
de participació ciutadana existents en l’àmbit local i europeu en relació al servei de
l’aigua, experiències que s’han dut a terme a les ciutats de París, Nàpols, Còrdova i
Olesa de Montserrat. La jornada tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de
Colom, 114).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de la
temporada 2016-2017 de la Secció de Futbol del Club Natació Terrassa que tindrà
lloc a les instal·lacions del Club (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i
Turisme, Amadeu Aguado, i el regidor del Districte 5, Marc Armengo, assistiran a la
4a edició de la Fashion & Dinner Friday, desfilada de moda de la temporada tardorhivern que ve acompanyada d’un espai de restauració. L’acte està organitzat per
l’Eix Comercial Sant Pere i tindrà lloc al carrer Ample, entre el carrer de Francesc
Salvans i el carrer de la Independència.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el currículum per
competències”. En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l’hora de
treballar l’eina del currículum vitae. En aquesta tipologia de CV, 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 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).
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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil. “El lladre de llibres” d’Helena Tordero, a
càrrec de Teresa Casals. Activitat adreçada a infants de nou a deu anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 19 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre: “100 métodos e ideas para atraer y
fidelizar clientes a tu negocio”, d’Eduard González-Resbier. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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