Agenda

Dimecres, 19 de setembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; de la regidora
de Salut, Eva Candela; del regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián
Sánchez; i de portaveus de Grups Municipals i de membres de la Corporació Local;
participarà en l’acte de presentació de la nova Oficina Tècnica Laboral (OTL). L’OTL
és un dispositiu d’inserció laboral especialitzat en salut mental que té per objectiu
atendre a persones en edat de treballar amb un diagnòstic de trastorn de salut
mental acreditat i en tractament mèdicosanitari, a fi de facilitar-ne la seva inserció o
la millora de l’ocupació. A l’acte també hi participaran Rosa Serra, coordinadora de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona; Albert
Moncada, cap del Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa; Victòria
Hernàndez, tècnica de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat; i Antònia
González, presidenta de l’Associació de Famílies de Salut Mental. L’acte inclourà
també una visita a la nova Oficina Tècnica Laboral després dels parlaments, que
tindran lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte d’inauguració
del curs acadèmic 2018-2019 de la Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT) de la UPC
a Terrassa. Durant la cerimònia es lliurarà el guardó Premi Internacional al Millor
Optometrista de l’Any al professor Konrad Pesudovs de la Flinders University
d’Austràlia, que pronunciarà la conferència inaugural del curs. L’acte tindrà lloc a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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A les 17.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en l’acte de
lliurament del sorteig del premi de la matrícula del Saló de l’Ensenyament 2018 que
tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29). L'objecte d'aquest
sorteig ha estat promocionar l’oferta formativa superior del Campus Terrassa com a
element de captació d’estudiants. El premi és de 2.500 euros, com a màxim, per a la
matriculació a un dels graus que s’imparteixen a les escoles universitàries del
Campus Terrassa durant el curs 2018-19, entre les persones que van visitar l’estand
de l’Ajuntament al Saló de l’Ensenyament i van emplenar la corresponent butlleta. Es
van recollir un total de 221 butlletes i en data 5 d’abril de 2018 es va celebrar el
sorteig i va resultar guanyadora Clara Vilaseca Hoyas, procedent de Terrassa, que
s’ha matriculat a l’Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa (ESCODI).
Les 221 butlletes eren d’arreu de Catalunya i fins i tot de la resta de l’Estat i d’altres
països. Els estudis triats pels participants al sorteig van ser, entre d’altres,l’EUIT,
ESEIAAT, ESCODI, FOOT, CITM i l’ESCAC.
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte de presentació de la XII edició de la Cursa Solidària País del Cava,
que es celebrarà el proper 28 d’octubre amb Terrassa com a ciutat convidada i
destinarà la seva recaptació a la Marató de TV3, enguany dedicada a la investigació
del càncer. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Jardins de contes: Llavors i tècniques de cultiu. L'objectiu
d’aquest taller és el d’aprofundir en el coneixement de les llavors i les diverses
formes de plantació i cultiu, al pati interior de la BD2. La gent gran explica als
assistents contes i els ensenya els diferents productes de l'hort. El taller Jardí de
contes s'emmarca dins el projecte Terrassa ciutat amiga de les persones grans.
Tindrà lloc 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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Per una ciutat saludable: Mou-te, cuida’t, fes
salut”. A càrrec d’Ana Molina, Bea Garvi i Leonor Fructuoso, infermeres del CAP
Terrassa Nord; i d’Albert Guerrero, psicòleg clínic i infermer de família i comunitària
del CAP Terrassa Nord. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. De Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Dins del cicle Nascut per llegir: “Contes amb titelles”.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Terrassa llegeix: Presentació del llibre “En braços del pare”, d’Àlvar Masllorens, a
càrrec del mateix autor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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