Agenda

Dimecres, 5 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà demà en una reunió amb els alcaldes
i alcaldesses de les sis ciutats metropolitanes més poblades (Barcelona, L’Hospitalet
de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet) per tractar
sobre accions conjuntes en matèria d'habitatge. La reunió, que serà oberta als
mitjans gràfics a l’inici, tindrà lloc al Centre Cultural l’Escorxador de Badalona a les
11 h. Un cop acabada, cap a les 11.30 h, els alcaldes i alcaldesses atendran els
mitjans de comunicació. La reunió tindrà lloc al Centre Cultural L’Escorxador – Nau 3
(c/ de l’Arquitecte Fradera, s/n, Badalona)
AGENDA
A les 9.30 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, assistirà a la Jornada Ciutadana Cap
a la Reforma Horària dedicada a “Treball i economia”, a càrrec d’Esther Sánchez,
doctora en Dret, màster en Dret del Treball i presidenta del Consell Assessor per a la
Reforma Horària. L’acte, forma part del Programa Usos del Temps de l’Ajuntament
de Terrassa dins de la Iniciativa per a la Reforma Horària i tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 10.50 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà la cloenda de l’acte de presentació del programa KauTic.40 2017. KauTic.40 és
un programa d’incubació per a projectes emprenedors en l’àmbit de les TIC, que
fomenta i impulsa l’activitat empresarial mitjançant la combinació de formació
especialitzada, acompanyament amb tutors especialistes i allotjament, durant 9
mesos, d’abril a desembre de 2017. Aquest programa va arrencar fa quatre anys en
el marc d’Orbital 40, de la mà de dos dels seus partners l’Ajuntament de Terrassa i el
Centre Tecnològic Leitat, amb la col·laboració de l’Escola de Negocis Euncet.
Durant aquesta 4a edició, els 10 projectes beneficiaris del programa rebran un total
de 50 hores de sessions formatives i un total de 300 hores d’assessoria
especialitzada per part de tutors especialitzats en diferents àmbits de l’empresa.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a
planta).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació del llibre
"Col·leccionistes de Terrassa. Catàleg de la seva història", de la doctora Anna
Fernández, organitzat per l’Associació de Col·leccionistes de Terrassa. L’acte tindrà
lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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,
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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 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Hachiko: el gos que esperava”,
premi Josep Maria Folch i Torres, a càrrec del seu autor Lluís Prats, mestre, editor i
autor de llibres infantils, juvenils i per a adults. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec de Carme Martínez, Eva Marbà i
Marcela Rubio. 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 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Activitat física: per un estil de vida saludable”, a càrrec
d’Albert Guerrero, psicòleg clínic, infermer de família i comunitària del Cap Nord i
Aitor Campos Domínguez, infermer de família i comunitària del Cap Nord. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
III Fira de l’Oliva: Taller familiar: “Oli, olives i oliveres”, a càrrec de l’Associació de
Comerciants de Ca n’Anglada – El Tomb. Taller familiar per a infants a partir de tres
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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