Agenda

Dimarts, 13 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels portaveus dels Grups
Municipals i d’altres membres de la Corporació Local, participarà en la concentració
convocada per l’Ajuntament de Terrassa per guardar un minut de silenci en repulsa
pels atemptats terroristes perpetrats aquest cap de setmana a Istambul i El Caire,
que ataquen la llibertat d’expressió i pensament, i van en contra de la convivència i
de la cohesió. La convocatòria tindrà lloc al Raval de Montserrat, davant de l’edifici
consistorial (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, i
de membres de la Corporació Local, presidirà l’acte de Lliurament de la Medalla de
la Ciutat a l’Esperit Esportiu a José Mármol Morales (Pepe Mármol), en
reconeixement a la tasca realitzada durant més de 43 anys per facilitar les activitats
de l’Estadi Olímpic Municipal i del Terrassa FC més enllà de les seves obligacions
professionals en bé de l’esport i de la ciutat. La glossa de l’acte, que tindrà lloc al
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (anirà a càrrec de l’entrenador de
futbol Miquel Olmo.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper, assistirà i farà la cloenda de l’esmorzar-col·loqui “L’any 2017 per a
l’empresari: Què ens espera després de Trump i el Brèxit?”, a càrrec de Jordi
Alberich, director general del Cercle d’Economia. L’acte, organitzat per la Fundació
Internacional Olof Palme i l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a la sala d’actes del
Qu4drant.0 (Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’enregistrament de la
Cantada de Nadales al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340) i participarà en
el lliurament de diplomes a 670 alumnes d’Educació Primària de deu escoles de la
ciutat que actuaran al concert. El concert s’emetrà pel Canal Terrassa Vallès durant
les festes de Nadal.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la roda de premsa de presentació
d’”Activitat Física i Salut per a la Gent Gran”, projecte de voluntariat de gimnàstica de
manteniment per a gent gran a l’aire lliure organitzada per Gutt Coaching, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. L’activitat tindrà lloc cada dimarts de 10 a
11 h a la plaça dels Drets Humans. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28).
A les 15.35 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la presentació de les
Jornades de centre de l’Institut Can Jofresa que, sota el lema “Can Jofresa, tocats
pel còmic”, mostra un seguit de treballs que alumnat i professorat han elaborat al
voltant d’aquest tema. L’acte tindrà lloc a l’avinguda de Can Jofresa (av. de Can
Jofresa, 12).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d’un procés de
selecció i també practicar 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 Foment (ctra. de
Martorell, 95).
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).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Activitat adreçada a emprenedors i
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L’inici del camí cap a
l’orientació professional”. A la sessió informativa es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei per tal de triar aquelles eines que
més us interessin segons la vostra situació o interessos. Tindrà lloc l’Edifici Foment
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell avançat, 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).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, 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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi”, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc 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 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “También esto pasará” de Milena Busquets, a
càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre el dol: “És Nadal...i tu no hi ets”, a càrrec
de Pilar Viciana. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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