Agenda

Dimecres, 10 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà dimecres, 10 d’octubre, l’acte
institucional commemoratiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que tindrà
lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
L’acte inclourà una conferència titulada “Envelliment, canvi, adaptació i
aprenentatge”, a càrrec de Carme Carrió, professora del programa UPC Gent Gran,
a més del lliurament dels àlbums de fotos de la Fira de la Gent Gran 2018 a les
entitats de gent gran col·laboradores i de les intervencions de la regidora de Gent
Gran, Eva Candela, i de l’alcalde. A l’acte assistiran també portaveus dels grups
municipals i altres membres de la Corporació Local.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, farà demà la benvinguda i presentació
institucional de la jornada inaugural de l’Ecofòrum 2018, dedicat a la nova
governança de l’aigua; mentre que la presentació institucional correspondrà al
director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jordi Agustí. A continuació, el
professor de dret internacional públic de la Universitat d’Almeria, Abel La Calle, farà
la conferència inaugural, titulada “L’aigua el signe dels temps”, una reflexió sobre els
conflictes relacionats amb la gestió pública i privada en el decurs dels anys. L’acte,
al que també assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol,
tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). Aquestes
jornades, que tindran lloc els dies 10 i 11 d’octubre al Vapor Universitari, s’adrecen a
tècnics i especialistes, empreses, entitats i col·lectius diversos, professorat i
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ciutadania en general. Dedicar l’Ecofòrum’18 a la nova governança de l’aigua,
respon a la voluntat de l’Ajuntament d’informar i conscienciar a la ciutadania de tot
allò que comporta la remunicipalització del servei d’abastament d’aigua. Oferir el
màxim possible d’informació, sensibilització, participació i col·laboració és un dels
principals objectius.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà al partit de tornada de la 3a Fase de Champions League de
Waterpolo Masculí que enfrontarà els equips CN Terrassa i AN Brescia. El partit es
disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n):
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupàció, Manuel
Giménez, assistirà al Sopar solidari de lliurament de la 31a edició dels Premis Pimes
2018, organitzats per la patronal PIMEC, que destinarà l’import íntegres que abonen
les persones assistents al progama solidari Emppersona de la Fundació PIMEC, un
servei d’acompanyament a les persones empresàries i autònomes que es troben en
dificultats i que ja ha atès més de 900 persones. Els Premis Pimes són un
reconeixement a l’esforç de tot el teixit català de pimes i persones autònomes i
celebra els èxits dels empresaris i empresàries de micros, petites i mitjanes
empreses i professionals autònoms d’arreu de Catalunya. L’acte tindrà lloc al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, Palau Nacional (parc de Montjuïc, s/n, Barcelona). La
31a edició dels Premis Pimes comptarà amb la presència del president de la
Generalitat de Catalunya, que lliurarà els guardons.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement “Processos de selecció”, per
conèixer les fases de selecció i practicar l’entrevista de feina. Aquest taller està
orientat a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un equip
de treball en una empresa. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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A les 15 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller “SEO: 30 formes
d’enamorar Google”. Taller formatiu que té com a finalitat conèixer formes de
posicionament web a Google. L'optimització per a motors de cerca o posicionament
a cercadors (en anglès, Search engine optimization, SEO) és un procés que té per
objectiu augmentar la visibilitat d'un lloc web als motors de cerca, incrementant-ne la
posició a la pàgina de resultats. En general, la posició del rànquing està relacionada
amb el nombre de visites, així que el SEO ha esdevingut tota una tàctica comercial.
El SEO es pot enfocar a diferents tipus de recerca, com per exemple, d'imatges,
vídeos o casos específics. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Jardí de contes: Taller de jardineria i horticultura. A càrrec de Sara Claramonte.
L'objectiu d’aquest taller 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 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 del projecte Terrassa ciutat amiga de
les persones grans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè Gonzàlez. 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 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico: Tardor i castanyada”, Adreçat a infants fins
a 3 anys. A càrrec d’Aida Arredondo, Marta Mas i Isa Solsona. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes per a la igualtat de gènere”. Per a infants a partir de 3
anys. A càrrec de Sara Genovart. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
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