Agenda

Divendres, 10 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.45 h:
L’alcalde en funcions, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares; de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; de portaveus de Grups Municipals i de membres de la Corporació Local;
participarà en la 25a edició del Sopar Solidari contra el Càncer organitzat per
Oncolliga - Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica. L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de
Ciutadania i Qualitat Democràtica, Lluïsa Melgares, assistirà a la Cimera Global de
Lideratge en Valors de l'Església Evangèlica Unida, organitzada per la Fundación
Privada Goel i l’Església Evangèlica Unida de Terrassa. La Cimera tindrà lloc els
dies 10 i 11 de novembre a l’auditori de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa (av.
de Béjar, 299).

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

A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de
Ciutadania i Qualitat Democràtica, Lluïsa Melgares, 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, 1416).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Terrassa Cooperativa: Formació: “Revista el teu model de negoci”. Espai de treball
per analitzar i implementar propostes de millora en projectes que necessiten una
segona oportunitat. A càrrec del Servei d’Emprenedoria i Economia Social, amb la
col·laboració de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya – Programa
Municipi Cooperatiu. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B,
2n pis).
A les 10 h:
Activitats d’Orbital.40: Webinar Hack&Health 2017. Sota el marc de les iniciatives
vinculades al Parc Científic i Tecnològic, Orbital.40, l'Ajuntament de Terrassa
promou la celebració de la segona edició del Hack&Health. Un hackathon de big
data especialitzat en salut, dirigit a tota persona amb iniciativa, creativa,
emprenedora i que vulgui aportar solucions dirigides a millorar la qualitat de vida de
la ciutadania. Està previst celebrar el Hack&Health 2017 en dues fases. La primera
serà un webinar el 10 de novembre amb l'objectiu d'informar als i les participants de
les necessitats i reptes actuals i futurs en l'àmbit de la salut. En aquesta jornada es
formaran els equips de treball amb totes les persones inscrites. La segona fase es
durà a terme els dies 24 i 25 de novembre a les instal·lacions de l'ESEIAAT (UPC
Campus Terrassa) on s'impartiran tallers tècnics, un debat obert sobre open data i
sessions "Hands-on-Code". Aquest esdeveniment va dirigit al públic en general, però
és especialment interessant per a persones emprenedores, innovadores, estudiants,
enginyers, programadors, dissenyadors gràfics i professionals de la salut. Tindrà lloc
a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa –
ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
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A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta... Novetats!!!”. Presentació de les
darreres novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. 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 infantil (d’11 a 13 anys). “Els meus trucs per
sobreviure a la classe de natació”, de Gideon Samson. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Espectacle de circ: “Els exploradors de l’aigua”, a càrrec
de Claret Clown, Pessic de Circ i Circulant per a Enginyeria Sense Fronteres. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil “Els picarols”. Per a infants de 8 a 10
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Presentació del llibre: “Las crónicas de Tito Valerio Nerva. A
càrrec de Sergio Alejo Gómez, autor del llibre. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Enxanetes”. “Dins del bosc”, d’Anthony
Browne, per a infants de 7 a 8 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Adolescència en positiu. Vine i descobreix una
proposta d’acompanyament integral. Mentoring per a adolescents”. A càrrec de
Mirari Bolumburu, coach i terapeuta emocional especialitzada en l’adolescència.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Terrassa Cooperativa: Teatre participatiu: “Ensamble Playback”, a càrrec de la Cia
Cor de Maguey. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
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