Agenda

Dijous, 23 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de febrer, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Festa Infantil del 40è Carnestoltes de Terrassa que tindrà llocs de 9.30
a 12.30 h al Parc de Vallparadís (Torrent de les Bruixes). La Festa comptarà amb
l’actuació de Sara Fuente amb contes per als més petits, tallers de Carnestoltes i
maquillatge, i un espectacle d’animació a càrrec de Carles Cuberes, a més de la
presentació de l’Excel·lentíssim i molt Honorable Emissari del Carnestoltes de
Terrassa 2017.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats d’Emprenedoria i Economia Social: “Programa d’Innovació Col·laborativa:
Workshop d’Innovació Col·laborativa”. L'Ajuntament de Terrassa, com a entitat
col·laboradora del Programa Aracoop, destinat a renovar, ampliar i enfortir
l'economia social i cooperativa, acull enguany un dels tallers del Programa
d'Innovació Col·laborativa adreçat a entitats i empreses. En aquest programa es
donarà suport a les empreses i organitzacions per a idear conjuntament, definir i
treballar el seu projecte d’innovació compartit, amb un enfocament estratègic i tenint
en compte el seu impacte. Taller dirigit als i les responsables de l’empresa o
organitzacions d’economia social, cooperativa o del tercer sector catalanes o amb
seu a Catalunya, o bé a les persones que habitualment treballen en la posada en
marxa de nous productes i serveis. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Xarxes Professional. 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 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
En aquesta sessió informativa d’orientació professional es donen a conèixer les
diferents actuacions que es duen a terme al Servei, per tal que cada persona triï
aquelles que més us l’interessen segons la seva situació o interessos. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 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). Grup de conversa per
començar a parlar el català. Adreçat a persones adultes que es volen iniciar en
parlar català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

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

A les 10 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: “Eines de productivitat personal, gestió del
temps i organització”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per a empreses i
els seus equips. Subvencionat 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 Foment (ctra. de Matorell, 95).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Carnestoltes amb els més petits”, a càrrec de l’Arc de Sant Martí,
amb Teresa Jiménez, Lourdes Pérez, Miriam Requena, Joanna Jiménez i Lídia
Delgado. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
I+D Laboratori de creativitat: “A l’abordatge”. Taller adreçat a infants de sis a dotze
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “Memòria del buit”, de Marcello Fois, a
càrrec d’Andreu Vallet. Espai per millorar les habilitats lectores mitjançant textos
adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Disticte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 h:
Terrassa Llegeix…: “Presentació del llibre “Dime la verdad” amb el seu autor, Arturo
Dussà. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Vincle pare - fills: com ens construïm
internament”, a càrrec d’Oriol Güell. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert: Augustana College Symphonic
Band (Rock Island, Illinois, USA) i Banda del Conservatori de Terrassa”, amb Xavier
Casademunt i James M. Lambrecht, com a directors. Tindrà lloc a l’Auditori de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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