Agenda

Dijous, 14 de juny
AGENDA
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la
presentació de la nova campanya de promoció del turisme de proximitat “Com el
Vallès no hi ha res!”, juntament amb el president del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, Ignasi Giménez, i el president del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, Miquel Sàmper. L’acte tindrà lloc a l’estació Terrassa Rambla dels
Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Aquesta setmana ha començat la nova
campanya de promoció turística del Vallès Occidental que sota el lema “Com el
Vallès no hi ha res!” crida l’atenció sobre els atractius turístics del Vallès Occidental,
vinculant-los amb la poesia de Pere Quart. Aquesta campanya es dirigeix al públic
de proximitat, als mateixos habitants de la comarca, per tal que coneguin l’oferta del
Vallès Occidental i els atractius turístics que ofereix. Amb aquesta campanya es vol
potenciar el turisme de proximitat, fomentar l’activitat econòmica a la comarca i
incentivar la identitat local i el sentiment de pertinença al Vallès. Per primera vegada,
una campanya d’aquestes característiques arriba també als Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i es pot veure als trens i estacions de FGC de la comarca.
A les 12 h:
El regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, presentarà la
campanya de prevenció d’incendis forestals prevista per a aquest estiu, i informarà
de les actuacions de prevenció realitzades per l’Ajuntament. Per donar a conèixer el
dispositiu d’altres cossos implicats en la campanya també es comptarà amb les
intervencions de Joan Gemas, sergent del Parc de Bombers de Terrassa; de Sílvia
Ramírez, agent major del Cos d'Agents Rurals; i de Joan Albert Sibis, coordinador de
Voluntaris Forestals de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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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 13 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte de lliurament de premis de
la XX Final de Lliga de Futbol Sala dels Centres de Dia i Serveis de Rehabilitació
Comunitària de Salut Mental. El Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental
de Terrassa organitza aquest esdeveniment esportiu que se celebrarà demà dijous
dia 14 a l’Estadi Olímpic Municipal de Terrassa i on està previst que participin més
de 200 persones. Aquesta lliga, que arriba a la seva 20a edició, està formada per
equips de 8 poblacions catalanes i cada any, una de les ciutats acull la final que
consisteix en una minilliga amistosa i en altres activitats esportives adreçades a totes
les persones participants. La pràctica del futbol sala als centres de dia i als serveis
de rehabilitació comunitària de salut mental té la finalitat de potenciar la inclusió
comunitària i contribueix a augmentar el benestar físic, emocional i social de les
persones que el practiquen. L’acte tindrà lloc a l’Estadi Olímpic Municipal de
Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n). El Servei de Rehabilitació Comunitària de
Terrassa (SRCT) és un dispositiu assistencial que integra diferents programes
d’intervenció orientats a la recuperació i rehabilitació psicosocial de persones adultes
amb trastorn mental. Està format per un equip multidisciplinar format per monitors,
terapeutes ocupacionals, treball social, tècnic socio-comunitari i psicòleg per a donar
resposta a les diverses necessitats, oferint una atenció individual, grupal, familiar i
comunitària.
A les 15.30 h:
El regidor d’Usos del Temps, Javier García; farà l’obertura de la presentació del
projecte de la Xarxa d’Empreses i Entitats per a la Reforma Horària, on participaran
el president de Cecot, Antoni Abad; el promotor de la Reforma Horària, Fabián
Mohedano; i el dinamitzador de la Xarxa d’Empreses i Entitats per a la Reforma
Horària, Xavier Peralta. La cloenda de l’acte, que tindrà lloc a la seu de la patronal
Cecot (c/ de Sant Pau, 6), anirà a càrrec del tinent d’alcalde de Desenvolupament,
Indústria i Ocupació, Manuel Giménez. Els objectius que persegueix la creació de la

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

Xarxa són: reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb
l’impuls de la reforma horària; intercanviar i difondre coneixements i experiències
entre empreses en l’àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtual, i
fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en l’àmbit
local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.
A les 18 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i el
regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistiran a la
representació del musical “Petjades endins”, a càrrec d’usuaris i usuàries del Centre
de Teràpia Ocupacional Reina de la Pau de Prodis. L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller d’Autoconeixement. Destinat a definir els
interessos i motivacions pròpies, a conèixer les aptituds, formació i experiència, de
cara a trobar el perfil professional i el seu encaix al mercat laboral. Tindrà lloc a
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació: Sessió: “Innovació i Emprenedoria Social”. Tindrà
lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia: Pla d’empresa. Com fer un bon
estudi econòmic-financer. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 h:
L’hora del conte: “El diari de l’Iris: a 12 piulades de la reforma horària”, activitat
emmarcada en la Setmana dels Horaris 2018. A càrrec de Fabián Mohedano, autor
del conte. Destinat a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Laboratori de creativitat (I+D): “Allà on viuen els
monstres”. Els laboratoris són espais familiars on es fomenta la lectura i la creativitat.
Per a infants d’entre 3 i 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Festa de l’aigua”, a càrrec de l’Arc de Sant Martí. Activitat
destinada a infants de fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/
del Germà Joaquim, 66).
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