Agenda

Dimecres, 22 de febrer

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el Consell d’alcaldes i alcaldesses
del Vallès Occidental. En la sessió de demà es presentarà l’informe “Les oportunitats
de desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallesos”, encarregat per la
Diputació de Barcelona i elaborat per l’Institut Cerdà. És per aquest motiu que al
Consell d’alcaldes i alcaldesses es comptarà també amb l’assistència del president
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricard, que acompanyarà als
alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental. En aquest marc també es presentarà el
Treball previst en la diagnosi sobre el transport públic a ambdues comarques del
Vallès per part de la Direcció General de Mobilitat. A banda d’aquestes qüestions, la
sessió de demà tractarà la Declaració Institucional de suport als càrrecs electes i en
contra de l’homofòbia i la intolerància”, que ja va aprovar el ple del Consell
Comarcal.
L’acte tindrà lloc al Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15,
Terrassa). Els mitjans de comunicació podran accedir a la reunió del Consell
d’alcaldes i alcaldesses a l’inici de la sessió, a les 12 h, per tal d’obtenir imatges. Un
cop acabada la reunió, a les 13.30 h, es farà l’atenció als mitjans de comunicació en
roda de premsa amb la intervenció del president del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, Ignasi Giménez, i del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
David Ricart.
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A les 17.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb Xavier Perich,
organitzador de la II Mostra de la Cervesa Artesana de Terrassa que tindrà lloc el dia
1 d’abril a la plaça del Progrés. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; presidirà
l’acte d’inauguració de l’hipermercat Carrefour Terrassa-Montserrat (c/
d’Extremadura, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Xarxes professionals. Eines 2.0”.
L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que
es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en la recerca d'ocupació. A
l'entorn competitiu en què ens trobem, en el que la globalització i la tecnologia han
donat lloc a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat la competència
a l'hora de trobar feina.. 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 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Industria: “Reinventa
el model de negoci i supera la crisi”. Activitat subvencionada per Foment de
Terrassa, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servei
d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. Martorell, 95).
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 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “Jardí de contes”.
Taller de jardineria i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al
pati interior de la biblioteca, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
persones grans participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents
productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa
ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).

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 16 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria: “Aspectes
fiscals i laborals per a autònoms i PIMES”. Accions gratuïtes de formació i
consultoria per a empreses i els seus equips. Activitat subvencionada per Foment de
Terrassa, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servei
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d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18.15:
Mes de la Pau: Taller: “Els infants també tenim drets”, a càrrec de la Comissió de
Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa. Activitat adreçada a infants a
partir de vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell intermedi: “Wuthering Heights”
d’Emily Brontë, a càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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