Agenda

Dimecres, 25 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a la presentació del llibre “Joana
Biarnés. Disparando con el corazón”, de la fotoperiodista terrassenca Joana Biarnés.
L’acte, presidit per Manuela Carmena, alcaldessa de l’Ajuntament de Madrid, tindrà
lloc a la Sala Polivalent del Centro Cultural Conde Duque (c/ del Conde Duque, 9,
Madrid).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, farà la lectura del document de
constitució de la Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial. En aquest acte
es presentaran els objectius i les línies principals de treball de la futura xarxa. Així
mateix, tots els regidors i les regidores d'educació dels ajuntaments que formaran
part de la xarxa en signaran el document de constitució. L’acte, impulsat per la
Diputació de Barcelona, tindrà lloc al Palau Güell (c/ Nou de la Rambla, 3-5,
Barcelona).
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en la concentració “No ens
toqueu... l’educació”, organitzada pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa davant
de tots els ajuntaments de totes les capitals de comarca de Catalunya. La
concentració tindrà lloc al Raval de Montserrat.
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A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la roda de premsa de presentació de la campanya “Tardor de caça i
bolets: Del bosc a la taula, els plaers de la tardor”. L’acte comptarà també amb les
intervencions de Lluís Ristol, president del Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca; i Jaume Talló, president de l’Eix Comercial Sant Pere, que
presentarà la XII Fira del Bolet de l’Eix Comercial Sant Pere que se celebrarà el 4 de
novembre a la plaça del Triomf. En finalitzar l’acte, que tindrà lloc a la Casa Alegre
de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), el Gremi d’Hostaleria oferirà una degustació de
tapes d’alguns dels restaurants participants en les jornades gastronòmiques de caça
i bolets, que se celebraran del 3 al 26 de novembre, i servit amb la col·laboració de
l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Hostaleria de Serveis de Restaurant i
Bar de l’Institut Cavall Bernat.
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada el dia 25 de cada mes per la
regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes
concentracions (que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és
manifestar públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la
solidaritat amb les dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència
pel sol fet de ser dones.
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).
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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 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Qui vola en aquesta escombra?”, a
càrrec de Sandra Rossi. Per a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat: “Ballad of the sad
cafe”, de Carson McCullers. A càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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