Agenda

Divendres, 28 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del president del Centre Tecnològic
Leitat, Eusebi Cima; i de la directora general d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya farà la benvinguda de la VIII Jornada de la Innovació a Catalunya,
organitzada pel Leitat, que se celebra a l’Auditori del Leitat Technological Center (c/
de la Innovació, 2) sota el lema “Tecnologies i innovació: el seu impacte en l’àmbit
de la Salut”. Posteriorment, a les 13 h, l’alcalde assistirà a la cloenda de la jornada a
càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. La VIII
Jornada de la Innovació a Catalunya, a la que també assistiran el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, és un punt de
trobada entre el món industrial i l'Administració Pública per debatre els reptes futurs
de la Innovació en l'augment de la competitivitat empresarial i el seu impacte
econòmic.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà demà el Complex Funerari Municipal
(ctra. de Montcada, 789) amb motiu de la proximitat de la festivitat de Tots Sants.
Ballart anirà acompanyat del tinent d’alcalde de Servei Generals i Govern Obert,
Alfredo Vega, i de la resta de membres del consell d’administració de la Societat
Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa. L’alcalde farà un recorregut per les
instal·lacions en què es farà la tradicional encesa del pebeter del monument a les
víctimes de la riuada del 1962 i una ofrena floral als difunts al Temple
Multiconfessional. També es presentaran les activitats i serveis relacionats amb la
Diada de Tots Sants i es farà una visita comentada de l’exposició “Escultures per a
l’eternitat”, organitzada per la Societat Municipal de Serveis Funeraris amb la
col·laboració del Museu de Terrassa, que es pot visitar fins al dia 1 de novembre.
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A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple extraordinari municipal
d’Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals municipals per a l’any 2017 que
se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor de Serveis Socials i de Joventut i Lleure, Noel Duque, assistirà a la Festa
de la Castanyada organitzada per les entitats de lleure de la ciutat amb el suport dels
Serveis Socials municipals i del servei de Joventut i Lleure Infantil. La Festa tindrà
lloc al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar organitzat per l’Associació de
Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca que tindrà lloc al restaurant El Rincón de
Moya (ctra. de Castellar, 284).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i el regidor del Districte 6, Noel Duque, assistiràn
al Piscolabis amb convidats organitzat pel Kasal Popular de les Arenes que tindrà
lloc al seu local (c/ de Calaf, 46, baixos).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu CV”. 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 Foment (ctra. de Martorell, 95).
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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 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 de les competències
personals i potencialitats. Tindrà lloc al Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
De 10 a 13 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Treballa el teu projecte amb
nosaltres. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma
practica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement
col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir més dificultats i,
cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 i a les 18.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del programa “La Mainada al Museu” adreçat
a infants d’entre 3 i 6 anys, el Museu de Terrassa organitza l’activitat “Per Tots
Sants, castanyes i panellets”. Amb aquesta iniciativa el museu de Terrassa ens
convida a descobrir la tradició de les castanyes i els panellets en aquesta època de
l’any a través d’un conte. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera
(c/ de la Font Vella, 29).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de tardor. Activitat adreçada a infants de sis a deu
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil. “Jo, Elvis Riboldi” de Bono Bidari.
Activitat adreçada a nois i noies d’onze a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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