Agenda

Dimecres, 27 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís;
assistirà a l’espectacle inaugural del Festival TNT: “Dreams”, a càrrec de La Fura
dels Baus. “Dreams”és un projecte de la Fura dels Baus i Anigami destinat a les
entitats que treballen per la inclusió social de les persones amb discapacitat
intel·lectual i malalties mentals. Un espectacle protagonitzat per persones usuàries i
terapeutes de Prodis, entitat terrassenca destinada a l’assistència i la promoció
integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi
cerebral. Els participants, penjants a una alçada de 40 metres, esdevindran una
xarxa humana, un element escenogràfic en sí, capaç de generar coreografies de
gran bellesa. L’espectacle es representarà a la plaça Nova.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa, que tindrà lloc a l’Església de Sant Pere, a la Seu d’Ègara
(pl. del Rector Homs, 1). Durant l’acte, també es lliurarà el guardó “Premi
Internacional a l’Optometrista de l’Any”.
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A les 16 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, acompanyada de Mónica Polo, de l’associació
Max i Aleix, Todos contra la Histiocitosis, presentarà la jornada “Music Solidary. El
rock con las enfermedades minoritarias”, que tindrà lloc el proper 30 de setembre a
la plaça del Progrés de Terrassa, per recaptar diners per lluitar contra diverses
malalties minoritàries. A la roda de premsa, que tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), també assistiran
representants de les associacions El Sueño de Aaron i Cors Lluitadors de Duchenne,
a més de representants de l’organització de l’acte.
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Xarxes
professionals, eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per
aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en
la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en què ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. Tindrà lloc al Servei
d’Ocupació, 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
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
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A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Meditació i esports amb la tècnica de
mindfulness. A càrrec d’Alexandre Suárez, health coach i consultor de mindfulness.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació dels clubs de lectura infantils. Sessió per als
infants i per pares i mares on s’explicaran les novetats i el funcionament dels clubs
d’aquest curs. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental:
Conferència: “1937: Conflicte i tomb a la rereguarda. Els fets de maig”, a càrrec de
José Luis Martín i Marc Ferrer. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu
Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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