Agenda

Dimecres, 1 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la II Trobada d’Alcaldes + Innovadors
de la Xarxa Innpulso, que tindrà lloc a la Nave Boetticher de Madrid (c/ de Cifuentes,
5, Madrid). Terrassa va entrar a formar part del Consell Rector de la Xarxa Innpulso
el 17 de gener passat. En aquesta trobada, l’alcalde farà una intervenció per
presentar la ciutat i donarà pas a l’empresa innovadora Davalor Salud,
especialitzada en el sector de salut visual. Davalor compta amb un centre a
Terrassa, a l’edifici Gaia del Campus de Terrassa de la UPC, que diagnostica la
salut visual a través d’un videojoc 3D. A la Trobada també assistirà el tinent d’alcalde
de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Rua Mortuòria del Dimecres de
Cendra. La Rua sortirà de l’Ajuntament de Terrassa al Raval de Montserrat i
continuarà pels carrers de Gavatxons, la Font Vella, el passeig del Comte d’Ègara,
l’avinguda de Jacquard i finalitzarà al Parc de Vallparadís, davant del Castell
Cartoixa. L’acte inclourà una sardinada popular i la participació de grups de cultura
popular de la ciutat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en l’acte d’inauguració del XI Fòrum d’Empreses del Sector
Industrial i Aeronàutic de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i
Audiovisuals de Terrassa - ESEIAAT. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes TR5 de
l’ESEIAAT (c/ de Colom, 11). El Fòrum està organitzat per empreses dels sectors
industrial i aeronàutic per apropar els i les estudiants de manera directa al món
empresarial i mostrar a les empreses la realitat dels i les estudiants universitaris de
l’Escola, oferint un entorn idoni per relacionar-se, facilitant punts de trobada entre
empreses, estudiants/es i recent titulats/des. Enguany hi participen 43 empreses en
23 estands.
A les 11.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, presentarà en roda de premsa
els actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones 8 de març, que
enguany es farà sota el lema “(De)construint mirades. Feminisme(s) en plural”. La
regidora presentarà les activitats més destacades del programa i les accions de la
campanya de sensibilització Terrassa Feminista. Durant l’acte, també s’informarà del
resultats del Concurs de cartell 8 de març. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
conferència “Dones invisibles: dones de pau”, a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa
de la història de les dones i membre de la Universitat a l’Abast de la UAB. L’acte
tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180). L’acte
comptarà amb una xocolatada solidària a favor del projecte de microcrèdits per a
dones a Bouza (Níger) de l’Associació ABARTA. L’acte està organitzat per Solidaritat
tens nom de Dona amb el suport de Terrassa Solidària.
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ALTRES ACTIVITATS
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).
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 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).
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A les 16 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria: “Planifica
la ruta de creixement de la teva empresa”. 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
d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Els menuts i la música”, a càrrec d’Elsa Téllez, mestra de l’escola
de pares de l’Airina. 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 18.30 h:
Activitats del Servei de Consum: Xerrada informativa sobre les Clàusules Terra.
Informaran i assessoraran a les persones consumidores afectades per les clàusules
terra. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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