Agenda

Dimecres, 22 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la presentació de l’Associació de
Municipis per la Gestió Pública de l’Aigua, juntament amb els alcaldes i alcaldesses
de les ciutats de Barcelona, Badalona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, El
Prat de Llobregat i Cerdanyola del Vallès. L’acte, al que també assistirà el regidor
d’Aigua, Alfredo Vega, tindrà lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona
(pl. de Sant Jaume, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, visitarà l’estand municipal ubicat al Saló de l’Ensenyament, que se
celebra del 22 al 26 de març a Fira de Barcelona (Recinte de Montuïc, Palau P2,
carrer F, 604). L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Universitat, participa
a la 28a edició del Saló de l’Ensenyament promocionant l’oferta universitària de la
ciutat. Durant els dies d’obertura del Saló, a l’estand de Terrassa es farà difusió de
l’oferta formativa i de serveis de la ciutat amb la distribució d’un quadríptic i un plànol
de la ciutat on apareixen totes les escoles, així com els serveis d’interès per als
estudiants. D’altra banda, els estudiants interessats en dur a terme la seva formació
en algun dels centres universitaris de Terrassa podran omplir una butlleta i
participaran en el sorteig d’una matrícula universitària (fins a un import de 2.500
euros). D’aquesta forma, l’Ajuntament de Terrassa vol mostrar el seu suport als
joves estudiants i al conjunt de la comunitat universitària de la ciutat.
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A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà el segon Plenari del Consell
Escolar Municipal (CEM) del curs 2016-2017 que tindrà lloc a l’Escola El Vallès (ctra.
de Martorell, 91). L’ordre del dia d’aquesta segona sessió de caràcter ordinari inclou
la proposta de Reglament del Consell Escolar Municipal de Terrassa, informació de
les dades de planificació i d’alguns processos de la preinscripció del curs 2017-2018,
i informació de les comissions de treball del CEM (comissió de menjadors i comissió
d’absentisme).
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 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria:
“Comunicar amb eficàcia i persuasió. Negociar amb els teus stakeholders”. 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 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).
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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 BD2, 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria: “Vine i
fidelitza clients a través d’Internet”. 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 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Conferència: “Dones i desigualtats”, a càrrec
de María Cañadas, expresidenta d’Amnistia Internacional de Catalunya. Organitza
Associació Abarta. Tindrà lloc en el Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet,
1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat: “Enginyers de paper”, a
càrrec del personal de la BD4. Taller adreçat a infants de quatre a deu anys. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares. Xerrada: “Cultura de
mediació”, a càrrec de Luci Morera, tècnica de mediació. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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