Agenda

Dimecres, 11 d’octubre
AGENDA
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la roda de premsa de presentació d’“Innovation to succeed”, una
iniciativa d’IMANcorp Foundation, del Grupo IMAN, membre d’Orbital.40, per
promoure la innovació i l'emprenedoria entre joves universitaris i fomentar la creació
d'iniciatives empresarials mitjançant la proposta de reptes d'innovació. A la roda de
premsa també participaran Xavier Núñez, gerent d’IMANcorp Foundation; Núria
Salán, subdirectora de Promoció de la Universitat Politècnica de Catalunya; i Glòria
Serrano, directora de Relacions Institucionals del Leitat. L’acte tindrà lloc a la sala
d’acte del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5B, 2n pis).
A les 11.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà 28 alumnes, de 16 anys,
participants en l’intercanvi entre l’Escola Mare de Déu del Carme i l’escola pública
Gymnasiun Camphusianum de Gorinchen (Holanda). L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 13 h:
El regidor d’Esports i president del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa,
Dani Nart; i el secretari tècnic del Consell, Xavier Dobón; presentaran demà dijous el
programa dels Jocs Esportius Escolars 2017-2018. L’acte tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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
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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
xerrada, d'unes dues hores de durada, es fa setmanalment, dimarts i dijous. A la
sessió informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme
des del Servei d’Ocupació, per tal que cadascú pugui triar aquelles que més
l’interessin segons la seva situació o interessos. Tindrà lloc al Servei d’Ocupació, a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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).
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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:
Nascuts per llegir: “La lluna a la finestra”, a càrrec de Sherezade Bardají. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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