Agenda

Dimecres, 17 de maig

AGENDA
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà, com a representant de l’Ajuntament de Terrassa, en
l’assemblea constituent de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària, que tindrà lloc a la sala d’actes (Edifici Incubadora) de Barcelona Activa (c/
de la Llacuna, 162). Terrassa és un dels 31 municipis que constituiran demà
l'associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. L’objectiu
fundacional de l’associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i
solidària, fixar objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció
conjunta dels diferents municipis alhora d’impulsar polítiques públiques. La nova
entitat suposarà la formalització d'una xarxa de municipis que, des del 2015, treballa
per promoure l'economia social i solidària a Catalunya. La nova associació serà la
primera entitat impulsada per municipis dedicada a la promoció de l'economia social
de l'Estat Espanyol. Terrassa ha estat membre de la xarxa des dels seus inicis i ha
participat activament en l'organització de diverses jornades, trobades i altres
activitats. Els ajuntaments que han participat a l’acte fundacional de la XMESS són
31, després que els plens municipals respectius ho hagin aprovat: Arbúcies,
Argentona, Artés, Badalona, Barcelona, Cabrils, Cardedeu, Castellar del Vallès,
Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat,
Girona, Manlleu, Mataró, Mieres, Montornès del Vallès, Navàs, Palafrugell, Ripollet,
Sabadell, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi del Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Sana Margarida i els Monjos, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa,
Vilafranca del Penedès i Vilassar de Dalt. D’altres ajuntaments preveuen associar-se
al llarg de les properes setmanes i mesos.
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A les 17.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de presentació de la
Mostra de Treballs de Recerca i de lliurament de diplomes i del llibre de la Col·lecció
Treballs de Recerca, editat pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, recull
de treballs de la 17a edició de la Mostra de Treballs de Recerca, convocada pel
Servei Educatiu - Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament,
el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i les Regidories d’Educació de
Matadepera i Viladecavalls i Vacarisses. La Mostra s’adreça a l’alumnat de batxillerat
per estimular gust i els hàbits per la recerca. La Mostra contempla quatre modalitats,
corresponents a: batxillerat científic, batxillerat tecnològic, batxillerat humanísticsocial i batxillerat artístic. L’acte de presentació de la mostra i lliurament dels
diplomes i del llibre amb tots els resums dels treballs lliurats, tindrà lloc sala d’actes
del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270). En l’acte també hi participarà la responsable d’Acció Educativa del
mNACTEC, Roser Bifet; la directora de Serveis Territorials, Carme Vigués; el tinent
d’alcalde i regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Viladecavalls, Jesús Porres; i
l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà, juntament amb Lluís Ristol, president del Gremi Empresarial d’Hostaleria
de Terrassa i Comarca, en la presentació de la 8a Ruta i Concurs de Tapes “Tapa a
Tapa Terrassa 2017”, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca i Estrella Damm, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, Cecot,
la Cambra de Comerç de Terrassa i Diari de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 19.30 h:
El regidor d’Aigua, Alfredo Vega, assistirà a la presentació del llibre de la historiadora
Anna Fernández, “MINA, Aigües de Terrassa. Una crònica de 175 anys”, dins del
marc dels actes del 175è aniversari de la societat. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz
Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 de la BCT Xarxa: Xerrada: “Salut i nutrició per a dones magribines”. A
càrrec de l’Associació La Fuente. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 10.30 h:
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).

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 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:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Fes un còmic per ordinador”, a càrrec d’Omar
Hsanou. Activitat per a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Fibromiàlgia i dolor crònic”, a càrrec d’Albert Guerrero,
psicòleg clínic, infermer de Família i Comunitària del CAP Nord; i Ignacio Núñez,
psicòleg clínic de la Institució CIMED. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Trobada amb Montserrat Beltran, escriptora i professora
especialitzada en literatura infantil i juvenil, tot i que també ha publicat poesia i
adaptacions de teatre, entre d’altres. 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 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Encendre la nit!”, a càrrec de Sandra
Rossi. Adreçada a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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