Agenda

Dimarts, 28 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la presentació de la T-Mobilitat de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en el marc del Mobile World Congress
(Fira de Barcelona · Recinte de Gran Via, Av. Joan Carles I, 64. L'Hospitalet de
Llobregat).

A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà a la seu d’alcaldia amb el nou
president del Centre Tecnològic Leitat, Jordi William Carnes. A la trobada assistiran
també el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado, i el president sortint de l’entitat, Eusebi Cima.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, presentarà demà la quarta sessió de
les jornades ciutadanes Terrassa 2016-17 “Cap a la reforma horària”. En aquesta
ocasió, el diputat al Parlament de Catalunya i promotor de la iniciativa per a la
reforma horària Fabian Mohedano, parlarà sobre els horaris en l’àmbit del comerç i
consum, i com aquests afecten a les persones relacionades amb el sector, ja sigui
com a professionals o com a consumidors. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (plaça
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: sessió informativa “L’inici del camí”. A la sessió
informativa es dóna a conèixer les diferents actuacions que porta a terme aquest
servei en l’àmbit de la orientació professional, per tal que els usuaris puguin triar les
més adequades a la seva situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca de 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), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. 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
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Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Com guanyar més a cada venda”,
activitat de formació i consultoria per a empreses i els seus equips, dins del
programa “Terrassa aposta per la Indústria”. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Cerquem salut!: xerrada “Cames cansades i varius. Què podem fer?”, a càrrec de
Justo Rueda López, infermer de família i comunitària del CAP Nord. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: xerrada d’orientació d’estudis per a
famílies. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: xerrada “Un somriure cada dia et canvia la vida”, a
càrrec d’Eugènia Dinarès, motivadora i risoterapeuta. L’activitat, que forma part del
cicle per a mares i pares, tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de l’OFIMAPE: “Desmuntant les factures de gas i d’electricitat”, sessió del
cicle de xerrades i tallers “Paga menys i viu millor”. En aquest tallers s’ensenyarà a
entendre i interpretar les factures de llum i gas. L’activitat, a càrrec de professionals
de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència
Energètica, tindrà lloc a la seu de l’Associació de Veïns de Plaça Catalunya – Escola
Industrial (c/ de Lleó XII, 58).
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A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: xerrada “Orienta’t en família”, a càrrec d’Itinere
Serveis Educatius. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 20 h:
Temporada d’òpera i ballet del Cinema Catalunya: retransmissió en directe via
satèl·lit de l’òpera “La bella dorment”, de Txaikovski, des de la Royal Opera House
de Londres. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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