Agenda

Dimecres, 13 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, mantindrà una trobada institucional amb el
president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez. A la reunió
també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i
membre de la Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
Amadeu Aguado; i la gerent del Consell Comarcal, Mireia Carrés. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Serveis Socials, Gracia Garcia, i la directora general d'Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, donaran la benvinguda a les persones
participants a la formació “Intervenció per la salut afectiva i sexual en adolescents i
joves LGTBIQ”. Aquesta formació, organitzada per la Generalitat amb la
col·laboració de l’Ajuntament, s’adreça a la plantilla municipal, per tal de garantir que
les persones que faran l’atenció a persones LGTBIQ tinguin els coneixements i
recursos necessaris. L’acte tindrà lloc a l’aula polivalent de l’Edifici Glòries (ctra. de
Montcada, 596). Posteriorment, la regidora i la directora general signaran el conveni
entre l’Ajuntament i la Generalitat que farà possible la integració de Terrassa a la
Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI de Catalunya. L’Ajuntament oferirà aquest
servei sota el nom de Servei Local d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i
de Gènere (SAI DASIG) de Terrassa. L’acte de signatura tindrà lloc al despatx de la
regidora, a la seu de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones (Edifici Glòries,
ctra. de Montcada, 596).
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A les 12 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, 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).
A les 17 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, donarà la benvinguda a les persones assistents
a la 3a Jornada per a la Incontinència Anal organitzada per l’Associació per a la
Incontinència Anal – ASIA. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Universitari
de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, participarà en la presentació del número 32 de la revista d’història
Terme. L’acte, organitzat pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i l’Arxiu Històric
de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental, retrà homenatge a Lourdes Plans i
Campderrós (1964-2017), historiadora i presidenta del CEHT. Tindrà lloc a l’Arxiu
Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 19 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte de lliurament de premis del
Circuit Activa’t; juntament amb el president de MútuaTerrassa, Jordi Parera; i el
president de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero. L’acte
tindrà lloc a la Sala MútuaTerrassa de l’Edifici Docent (c/ de Sant Antoni, 39).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració del Pessebre de l’Ateneu Terrassenc,
acte que forma part del programa Sons del Nadal i que inclourà l’actuació de la Coral
Rossinyol de Terrassa, dirigida per Carles Llongueras. L’acte tindrà lloc al passeig
del Vapor Gran.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Seminari de millora de la competitivitat
en el sector d’alimentació i indústria auxiliar. Es tractarà sobre com consensuar i
planificar les accions que cal emprendre per enfortir la competitivitat del sector;
prioritzar i calendaritzar la implantació d’aquestes accions; i preparar la base de
treball per a l’impuls de les accions prioritàries inicialment, la marca de producte
alimentari de Terrassa amb l’objectiu de treballar-la al primer quadrimestre de 2018.
Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Foment de Terrassa (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
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5, escala B, 1r).
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: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, nivell
avançat, a càrrec de Mercè González. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 11.30 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Seminari de millora de la competitivitat
en el sector tèxtil, moda i indústria auxiliar. Es tractarà sobre com consensuar i
planificar les accions que cal emprendre per enfortir la competitivitat del sector;
prioritzar i calendaritzar la implantació d’aquestes accions; i preparar la base de
treball per a l’impuls de les accions prioritàries inicialment, la marca de producte tèxtil
de Terrassa amb l’objectiu de treballar-la al primer quadrimestre de 2018. Tindrà lloc
a la sala d’actes de l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Comunicació a través del mòbil. App’s i
WhatsApp”, per aprendre a treure profit dels telèfons intel·ligents i tabletes. Aquest
taller forma part del cicle de “Tallers d’Alfabetització Digital per a persones majors de
55 anys”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “El plaer de menjar bé”, 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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Decorem la sala infantil per Nadal!”, destinat a
infants de sis a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Hora del conte: “Drets Humans... al carrer”, a càrrec de
l’animador infantil Carles Cuberes, que explicarà contes adaptats del llibre "Drets
humans al carrer", editat per l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, acompanyats
amb música. Amb motiu de la celebració del Dia dels Drets Humans, tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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