Agenda

Dimecres, 16 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, pronunciarà la conferència «Visió de ciutat,
diàleg de futur». L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Universitari (c/ de
Colom, 114). L’objectiu de la conferència és plantejar una sèrie de qüestions de
caràcter estratègic per tal de generar reflexió i debat plural sobre els reptes i les
oportunitats de futur que es poden plantejar a la ciutat de Terrassa en els propers
anys. A la conferència està previst que assisteixin representants de les entitats i
associacions veïnals, econòmiques, culturals, esportives, cíviques i de la societat
civil en general. L’acte, que és obert a tota la ciutadania, té un aforament limitat, pel
que s’ha recomanat a les persones interessades que comuniquin la seva assistència
a protocol@terrassa.cat o bé, trucant al telèfon 93 739 70 20.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, farà la benvinguda institucionals a les persones participants al programa
Enfeina’t. Aquest programa és un Pla d’ocupació subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya que té per objectiu la inserció laboral de persones en
situació d’atur de llarga durada proporcionant-les un contracte laboral i un
acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació. S’han contractat
24 persones per un període 9 mesos i 2 persones per un període de 6 mesos que
faran tasques de reparació i manteniment d’espais urbans, manteniment i reparació
d’instal·lacions i edificis municipals, rehabilitació d’habitatges socials i atenció a les
persones. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
presidirà demà l’acte de lliurament dels premis als guanyadors de tres dels
concursos organitzats en el marc de la XVI Fira Modernista de Terrassa: el XIV
Concurs d’ambientació de comerços i aparadors, el XIII Concurs d’ambientació de
bars i restaurants i el VII Concurs d’ambientació de carrers Montse Prat. L’acte, que
tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), comptarà amb la
presència de representants de l’associació de comerciants Terrassa Centre i del
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, entitats que organitzen els
concursos, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, i de membres de la comissió
organitzadora de la Fira Modernista de Terrassa.
A les 17 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la
presentació de la nova furgoneta de Prodis que s’ha pogut adquirir gràcies al suport
de persones particulars i empreses de Terrassa i els seus voltants. L’acte festiu, amb
ball, berenar i música, tindrà lloc a la plaça del Tint.
A les 18 h:
La regidora d'LGTBIQ, Gracia García, donarà la benvinguda a l'acte de presentació
de les IV Colònies d'Estiu OASIS per a adolescents LGTBI d'entre 13 i 17 anys,
juntament amb l'entitat LGTB Terrassa, a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11). Les colònies, organitzades per l'entitat Candela amb la col·laboració
de Trans Família i AMPGIL, es duran a terme del 9 al 14 de juliol de 2018 a l'Escola
de Camp de Ramió a Fogars de la Selva (Barcelona). La presentació de les colònies
anirà a càrrec de Miquel Missé i Sara Barrientos.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Jornada Polígons 1. Versarà sobre les
accions que està portant a terme aquest Servei de l’Ajuntament en els polígons de la
zona nord de Terrassa i sobre l’establiment de relacions amb les empreses ubicades
en aquestes zones. L’objectiu és la d’impulsar-ne la competitivitat. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “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 del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu “Com crear una
botiga virtual”. Formació adreçada a persones emprenedores que tenen la idea de
crear la seva pròpia botiga virtual. Es presentaran les formes de comercialització
electrònica, els paràmetres per a la venda en Internet, la incidència que té per a
l'economia global i el desenvolupament empresarial. L’objectiu és dotar les persones
participants dels coneixements bàsics per construir i mantenir una botiga virtual amb
aplicacions informàtiques en xarxa de codi lliure. Tindrà lloc a l’Aula 7 de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes que fan pessigolles”, a càrrec de Rosa Fité. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada “Autoestima i felicitat”, a càrrec d’Esther Garcia,
conferenciant, escriptora i formadora. 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. Flors”, a càrrec d’Aida Arredondo, Eva
Marbà, Marta Mas, Marcela Rubio i Isa Solsona. Activitat adreçada a famílies amb
infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil “Pet de llop”, de Pep Molist.
Adreçat a infants de 7 a 10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Fibromiàlgia i dolor crònic”, d’Albert Guerrero i
Ignacio Núñez, psicòlegs; i de Leonor Fructuosos, infermera de família. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Franecsc Macià, 193).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió informativa: “Marxar a l’estiu a l’estranger per a
menors d’edat”, a càrrec de la Víbria Intercultural. Per conèixer els intercanvis
juvenils, voluntariat internacional, camps de treball, etc. Obert també a mares i
pares. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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