Agenda

Divendres, 10 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, presentarà demà en roda de premsa les accions
previstes per a aquest any 2017 pel que fa a la millora de la neteja i la gestió de
residus a la ciutat. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). Les accions previstes es basen en tres
eixos principals d’actuació, que desenvolupen els compromisos definits en el Pacte
per la Neteja i la Recollida Selectiva, com són la millora del servei, la presentació de
la nova campanya de sensibilització i comunicació adreçada a la ciutadania
“Terrassa més NETA”, així com el reforç de la inspecció i el control.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat, Maruja
Rambla, presidirà la reunió ordinària del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa,
en què es presentarà la Memòria de Policia 2016 amb dades sobre Seguretat,
Trànsit i Convivència. La reunió tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
L’acte serà obert als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, mantindrà una reunió de treball amb el president
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez. La reunió tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper i el director gerent de la Cambra de Comerç de Terrassa, Josep Prats,
signaràn el Conveni d’Internacionalització entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Cambra de Comerç de Terrassa. Aquest conveni té per objecte establir les bases de
col·laboració entre Cambra i Ajuntament amb la finalitat de desenvolupar i executar
conjuntament una sèrie de projectes i accions que ajudin a les empreses de
Terrassa a assentar l’estratègia internacional, refermar el coneixement i a identificar
nous mercats per consolidar la seva posició internacional. L’acte tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de l’Orquestra Simfònica del
Vallès “John Williams i els immortals del cinema”, dirigit per Rubén Gimeno.
L’espectacle, que es podrà veure al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340),
comptarà amb la col·laboració de l’actriu Mercè Montalà i l’actor Salvador Vidal.
A les 21.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar Oficial de la XXI Copa de SM La
Reina Loterías de Waterpolo RFEN Terrassa 2017, organitzat per la Reial Federació
Espanyola de Natació i el Club Natació Terrassa. El sopar tindrà lloc a l’Hotel Don
Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Ramon Mirabet a la sala
The Street Music Terrassa (c/ de la Rasa, 64).
A les 23 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del violinista de jazz Didier
Lockwood, acompanyat d’Antonio Farao al piano, Jerome Regard al contrabaix i
Andy Barron a la bateria. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 24).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. 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”. 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).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La “bededós” presenta...Novetats!!!”. Presentació de les
darreres novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 7).
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A les 17.30 h:
Activitats del Servei de Salut i Comunitat: “Als Mercats es fa Salut”. Tallers
d’alimentació saludable als mercats: “Cuina de Carnestoltes”. Tindrà lloc al Mercat
Municipal de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Els picarols”. Activitat adreçada a infants de
vuit a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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