Agenda

Dimecres, 4 d’octubre

AGENDA
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, participarà en
el tancament de la primera Escola Sindical Apolo Giménez. Sota el títol, “A
l’ofensiva: acció social, acció sindical”, l’escola vol fer valer la importància de
defensar els drets sociopolítics des de l’acció sindical i que arribin als centres de
treball el debat i les propostes polítiques. En la cloenda, que se celebrarà a la seu de
CCOO a Terrassa (c/ de la Unió, 23), es vol retre un petit homenatge a Apolo
Giménez. A l’acte intervindran un familiar de l’homenatjat; el secretari general de
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i el secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
A les 19 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, i entitats locals de
suport a persones afectades per paràlisi cerebral, com Prodis, participaran a l’atri de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) en l’acte de commemoració del Dia
Mundial de la Paràlisi Cerebral que consistirà en la lectura d’un manifest conjunt de
la confederació ASPACE. Posteriorment, a les 19.30 h, la façana de l’edifici
consistorial s’il·luminarà de blau i taronja per adherir-se a la commemoració del Dia
Mundial de la Paràlisi Cerebral, sumant-se d’aquesta manera, segons un acord
aprovat en Junta de Portaveus, a la iniciativa promoguda per la Confederació
ASPACE d’il·luminar ajuntaments d’arreu de l’Estat amb aquests colors. Cada primer
dimecres d’octubre es celebra el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral amb l’objectiu
de fer més visible la defensa dels drets i la igualtat d’oportunitats per a les persones
amb paràlisi cerebral.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (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).
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).
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A les 19 h:
Activitats del Servei d’Habitatge i Mediació Comunitària: Xerrada “Programa de
mobilització d’habitatges buits”. Tindrà lloc a l’Equipament Socio-Esportiu de la
Cogullada (av. de Joaquim de Sagrera, 15).

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

