Agenda

Dimecres, 29 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al debat amb les persones candidates
a la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, en el marc del Procés
participatiu per a l’elecció de la persona que ocuparà el càrrec. Isabel Marquès i
Amat, Roger Peiró i Carbonell, Jordi Estapé Madinabeitia i José Miguel Sanz
Martínez, participaran en el debat, conduït per la periodista Mariona Tomàs, on
presentaran i exposaran la seva proposta i projecte per a la Sindicatura Municipal de
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.50 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; juntament amb el president de
l’Assemblea Local de Creu Roja, Marià Gàllego; i de la directora del Programa de la
Gent Gran de la Fundació “la Caixa”, Cristina Segura; donarà la benvinguda a les
persones participants a la Jornada de Formació del Programa Sempre
Acompanyats, organitzada per l’Obra Social la Caixa, la Creu Roja i l’Ajuntament de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4). La jornada
formativa s’adreça als membres del Grup d’Acció Social, format per professionals de
Serveis Socials, Promoció de la Gent Gran, Participació Ciutadana, entitats veïnals,
de comerciants, de gent gran, biblioteques, casals de gent gran, Policia Municipal i
Mossos d’Esquadra, dels 3 municipis en els que es va impulsar el programa
(Terrassa, Girona i Tortosa), més el municipi de Tàrrega que s’incorpora aquest any
al Programa Sempre Acompanyats. Aquest programa té l’objectiu de prevenir i
pal·liar els problemes derivats de la soledat no volguda entre les persones grans, tot
impulsant un procés de sensibilització sobre aquest fenomen i es realitza als barris
del Districte 4 des de l’any 2013.
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A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà el tancament de la 2a Jornada de Finançament, organitzada pel Servei
d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i el Leitat Technological Center, dos dels
partners del Parc Científic i Tecnològic Orbital.40 i impulsors del Programa
d’Incubació KauTic40. KauTic40 és un Programa d'Incubació per a projectes
innovadors on les TIC tenen un paper clau en el model de negoci. S'ofereix als
emprenedors un espai de treball, formació a càrrec d'experts i assessorament
d'empresaris professionals del sector al llarg de 9 mesos. La 2a Jornada de
Finançament tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran de Terrassa (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2a planta). L'objectiu de la jornada és posar a la disposició de
les persones emprenedores i empreses de recent creació les vies i instruments
actuals per aconseguir finançament. Aquesta jornada s'ha organitzat en dues parts,
una primera on els ponents s'articulen sota la fórmula de taula rodona en la qual es
tractaran i es donaran a conèixer les noves formes per trobar finançament i una
segona part que consistirà en la presentació dels projectes de la IV edició del
Programa d'Incubació KauTic40 amb l’objectiu d’escollir el millor elevator pitch
(discurs de presentació sobre un projecte en un temps molt curt). El tinent d’alcalde
atorgarà el diploma al millor elevator pitch abans de procedir al tancament de la
jornada.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
rebrà, en representació de l’Ajuntament de Terrassa, el distintiu “Ciutats i viles amb
caràcter”, un reconeixement atorgat per l’Agència Catalana de Turisme. La marca,
de nova creació, s’entrega a ciutats catalanes que es caracteritzen per tenir una forta
personalitat basada en la seva rellevància en àmbits com el valor històric i cultural,
creatiu, artístic o enogastronòmic. L’acte tindrà lloc al Palau Moja (Portaferrissa, 1,
Barcelona).
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
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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 d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
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, a càrrec de Montse Tartera. 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Les malalties infeccioses”, a càrrec del Centre
de Formació de Persones Adultes Ramon Llull. Activitat de la Marató de TV3. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 17.30 h:
Campanya contra les violències masclistes, Terrassa 2017: Xerrada: “Videojocs i
sexisme: existeixen alternatives?”. A càrrec de Pedro Guerrero. Tindrà lloc al Centre
d’Imatge i la Tecnologia Multimèdia - CITM (c/ de la Igualtat, 33).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Colors, on sou?”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat adreçada a
famílies amb infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat 2: “Ballad of the sad
café”, de Carson McCullers. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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