Agenda

Divendres, 3 de febrer

AGENDA
A les 9.30 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà a la
Jornada sobre les ocupacions irregulars d’habitatge buit que tindrà lloc al Consell
Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa). Aquesta jornada,
impulsada pel Consell Comarcal, té la finalitat de crear un espai de debat i reflexió
sobre la necessitat d'aplicació de mesures i protocols per a la detecció, gestió i
eradicació dels habitatges ocupats sense consentiment dels seus propietaris amb
l'objectiu de garantir el compliment de la funció social de la propietat, vetllar per l'ús
adequat de l'habitatge i la protecció dels seus ocupants i també d'actuar en les
comunitats de propietaris o zones dels municipis on existeixin ocupacions
d'habitatges.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la segona
reunió plenària de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani. Aquesta reunió té
per objectiu aprovar definitivament la priorització d’actuacions ferroviàries del
corredor mediterrani i configurar la comissió que haurà de presentar aquestes
prioritats al nou govern de l’Estat i a les institucions europees. La reunió tindrà lloc al
Palau de la Generalitat (pl. de Sant Jaume, 4).
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A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació de la commemoració del
25è aniversari dels Jocs Olímpics Barcelona 92, organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona. L’acte tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (pl. de
Sant Jaume, 1, Barcelona). Durant l’acte es presentarà el logotip dels 25 anys dels
Jocs Olímpics de Barcelona 92 i els actes de commemoració que es faran al llarg de
l’any.
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de trofeus del XX Trofeu
Memorial Jaume Cardellach, organitzat pel Club Natació Terrassa, que coincideix
amb el XXVIII Trofeu Ciutat de Terrassa, el Gran Premi Diputació de Barcelona de
Trofeus de Natació i el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que se
celebraran del 3 al 5 de febrer a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de
l’Abat Marcet, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de Coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, es donen a conèixer quines són les fases d’un procés
de selecció i es practica 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 de Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa per a Joves Qualificats. Sessió
adreçada a joves que tinguin un Cicle Formatiu de Grau Superiors o bé un Grau
Universitari i que en aquests moments no estiguin estudiant o treballant.
S’exposaran dos projectes per trobar feina dirigits al col·lectiu jove que es
desenvoluparan per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental i del Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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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
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

