Agenda

Dimecres, 18 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà demà la Marató de Donació de Sang
de Terrassa 2017 juntament amb la doctora Anny Jaramillo, metgessa adjunta al
Banc de Sang i Teixits, i Albert Orta, president de l’Associació de Donants de Sang
del Vallès Occidental. La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà també a la roda
de premsa, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16). La Marató de Donació de Sang de Terrassa 2017 se
celebrarà del 19 al 21 d’octubre.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado; acompanyat del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC); i dels sotsdirector de Projectes d’Estudiants de l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT);
participarà en la roda de premsa de presentació de l’Espai Emprèn UPC Terrassa,
que vol fomentar l’emprenedoria des de l’àmbit universitari contribuint a acostar el
coneixement i el mercat. Posteriorment, a les 12.15 h, el tinent d’alcalde visitarà el
nou Espai Emprèn UPC. La roda de premsa es farà a l’Edifici TR10 de l’ESEIAAT (c/
de Colom, 2).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la conferència “Crisi i canvis locals i
globals”, a càrrec d’Òscar Monterde, membre del Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa (CEHT). L’acte, organitzat pel CEHT, tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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 9.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Foment de Terrassa: Mercat de Treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió de presentació del club de lectura infantil de 7 a
10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Que no t’atrapi la grip! Preguntes i respostes sobre la
vacuna de la grip”, a càrrec de Leonor Fructuoso i Sílvia Tierz, infermeres de Família
i Comunitària del CAP Nord. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).

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

