Agenda

Dimecres, 31 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà la nova directora de l’Obra Social “La
Caixa”, Mireia Hernández, acompanyada de la directora comercial de Barcelona
província de CaixaBank, Cristina González, i del director de l’oficina del Raval de
Montserrat d’aquesta entitat, Rafael Ramos. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, participarà a l’acte de lliurament
de diplomes a la trentena de joves participants a la tercera edició del projecte “En
Trajecte, que tindrà lloc a Baumann Oficina Jove (Av. Jacquard, 1).
“En Trajecte” és un projecte adreçat a joves d'entre 16 i 20 anys que han quedat al
marge del sistema educatiu, però que mostren interès per continuar formant-se.
Consta de diverses sessions de treball, amb un total de 90 hores d’acció grupal i 10
hores d’acompanyament individual per a cada jove. D’aquesta manera, els i les joves
poden definir el seu itinerari formatiu i professional, enfortint les seves competències
bàsiques, millorant l’autoconeixement i adquirint eines i recursos personals per tal
de definir la seva trajectòria vital amb el màxim de garanties.
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A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de graduació dels
alumnes de cicles formatius de l’Institut Cavall Bernat, que tindrà lloc a la Torre
Mossèn Homs (ctra. de Castellar, Km. 19).

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. A l’edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5)

A les 10 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Com fer un bon pla de
negoci”, xerrada que té com a objectiu aclarir, orientar i donar pautes per realitzar un
pla d'empresa i que aquest sigui una eina útil per a estudiar la viabilitat de la idea de
negoci. A l’edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5)

A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”, taller de jardineria i horticultura a
càrrec de Montse Tartera, a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).

A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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A les 17 h:
Tallers participatius del servei d’autobusos urbans: segona sessió, dedicada a la
definició del pla d’acció. Al Centre Cívic President Macià (rambla de Francesc Macià,
189).
Amb aquests tallers, l’Ajuntament de Terrassa i TMESA volen millorar el servei
d’autobusos urbans recollint les aportacions de la ciutadania a partir del debat sobre
diversos aspectes, com ara la freqüència, la puntualitat, la distància a les parades,
els transbordaments o el temps de trajecte, entre altres.

A les 18 h:
Cerquem Salut!: xerrada “Art i teràpia”, a càrrec de Roser Massana, terapeuta
ocupacional del Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí. A la Biblioteca del
Districte 6 (rambla de Francesc Macià, 193).
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