Agenda

Dimecres, 15 de novembre
AGENDA
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, i regidor de Seguretat, Via Pública i
Protecció Civil, Marc Armengol, assistirà a la cimera d’alcaldes i regidors sobre
prevenció de la radicalització amb motiu de la conferència “Seguretat, Democràcia i
Ciutats: Coproduïr les polítiques de seguretat”, organitzada, del 15 al 17 de
novembre, pel Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana (Efus), la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. La cimera tindrà lloc a l’Ajuntament de
Barcelona (pl. de Sant Jaume, 1, Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (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).
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A les 9.30 h:
Dia Mundial de la Diabetis: Caminada popular “Tots per la diabetis”. A càrrec d’Albert
Guerrero, infermer de Família i Comunitària del CAP Nord. Dins del cicle “Cerquem
salut!”. La sortida tindrà lloc des de la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès. Nivell
avançat, a càrrec de Mercè González. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 17 h:
Campanya contra les violències masclistes, Terrassa 2017: Taller: “Llenguatge no
sexista”. A càrrec d’Amàlia Fernàndez i Maria Toresano. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: “El viatge de la Shalaka”, de Dolors
Rovira. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Planetari mòbil: “El cel de les estacions”. Per a famílies
amb infants de sis anys o més. A càrrec d’Educaixa. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico. Tardor”. A càrrec d’Eva Marbà, Marcela
Rubio i Isa Solsona. Adreçat a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Dia Mundial de la Diabetis: Xerrada: “Conversant amb la diabetis”. A càrrec d’Albert
Guerrero, psicòleg clínic i infermer de Família i Comunitària del CAP Nord. Dins del
cicle “Cerquem salut!”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Salut: “Selfie, autoimatge i autoestima”. Espai
per treballar l'autoconcepte i l'autoestima amb l'objectiu d'adquirir una bona imatge
d'un mateix. Es reflexionarà sobre l'autocrítica i la seguretat personal. Per a joves de
14 a 25 anys. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “T’estaré esperant”, d’Aina Li. A
càrrec de l’autora. Dins del cicle Terrassa llegeix. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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