Agenda

Dimecres, 15 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat, Amadeu Aguado; i del
director de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT) i delegat del rector, Xavier Roca; presentarà el projecte
Terrassa Universitària, una nova eina que agrupa la informació essencial del món
universitari de Terrassa, el promou, posiciona la ciutat i ofereix serveis de valor per a
la marca. L’acte tindrà lloc a la plaça del Campus.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; acompanyat del
director de Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari del Departament
d’Enginyeria Química de la UPC (CRESCA); i del secretari de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya, Joan Guix; farà l’obertura del VII Congrés Nacional
Legionel·la i Qualitat Ambiental, que tindrà lloc a Terrassa els dies 15 i 16 de febrer
al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). La setena edició del Congrés Nacional
Legionel·la i Qualitat Ambiental abordarà la legislació vigent, els diferents mètodes
de detecció existents i els tractaments a realitzar, posant un èmfasi especial en la
prevenció, la formació i la protecció.
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A les 11 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a
l’Acte del Món Local Català en Suport amb la Campanya “Casa Nostra Casa Vostra”
que agruparà alcaldes, alcaldesses i altres càrrecs electes locals on es farà una
crida a la ciutadania de Catalunya a mobilitzar-se i assistir massivament a la
manifestació del proper 18 de febrer en suport a l’acollida de persones refugiades
convocada per “Casa Nostra Casa Vostra”. L’acte tindrà lloc al Comptador Memorial
“Som i serem Ciutat Refugi” de Barcelona, situat a la Platja de la Barceloneta.
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Màrqueting Personal”. En aquest
espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que realitzen,
de les competències personal i potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: “Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE”. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
societats limitades o societats limitades de nova empresa o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) per iniciar una
activitat econòmica. En els tallers es trobarà la informació necessària prèvia per a la
constitució de l'empresa en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a. Tindrà lloc a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”: grups de conversa en francès. Nivell
avançat, a càrrec de Mercè González. 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. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Nascuts per Llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec de Carme Martínez, Eva Marbà i
Marcela Rubio. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes amb la Mireia!”, a càrrec de Mireia Abellán. Activitat
adreçada a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 6).
A les 18.15:
Mes de la Pau: Hora del conte: “Tocant de peus a terra”, a càrrec de Santi Rovira.
Contes per somiar en un món millor. Activitat adreçada a infants a partir de quatre
anys. Els menors de vuit anys han d’anar acompanyats d’un adult. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada per a mares i pares. Xerrada: “Eduquem les
emocions en família”, a càrrec de Romà Andreu Rifà. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de poesia infantil: “La màgia de les paraules”, a
càrrec de Rocío Rubira. Activitat per a nois i noies de cinc a sis anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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