Agenda

Dimecres, 6 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de balanç del projecte
Reempresa a Catalunya, fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa, el Centre de Reempresa de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L’acte
també comptarà amb la participació d’Antoni Abad, president de la patronal Cecot i
del Centre de Reempresa de Catalunya; Albert Colomer, director del Centre de
Reempresa de Catalunya; i Rosa Serra, coordinadora de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona; i amb l’assistència
del tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran, al Qu4drant.0 (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2a planta). Reempresa és un nou model d’emprenedoria i
de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més
reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament,
per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.
A les 12.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva Candela, es reunirà amb
Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut – CatSalut. A la reunió també
assistiran la subdirectora general de CatSalut, Marta Chandre; el gerent de l’Ámbit
Metropolità Nord de CatSalut, Lluís Franch; i amb la directora executiva del Sector
Sanitari Vallès Occidental, Núria Serra. La reunió, on es tractaran diversos temes
d’interès per al sector sanitari a la ciutat, tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, assistirà
demà a l’activitat "Conviure en un món de diferències", organitzada per l’Ajuntament
de Terrassa i Fupar al Claustre de Sant Francesc (pl. del Doctor Robert, 1) per a
diverses escoles de la ciutat. A la sessió de demà assistiran alumnes de 6è de
l’escola Sagrat Cor de Jesús, que faran diferents activitats dinamitzades per
persones membres del Casal de Gent Gran Anna Murià i persones usuàries de
Fupar. Al final de l’activitat, cap a les 11.30 h, els mitjans interessats podran parlarne amb la tinenta d’alcalde i les persones que dinamitzen l’activitat. L’activitat
complementa l’exposició del mateix títol, impulsada per la Taula local de Capacitats
Diverses i Accessibilitat de Terrassa, que durant més d’un any ha itinerat per
diferents espais de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre l’àmbit
de les capacitats diverses.
A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de lliurament de premis de la IV Edició del Concurs d’Instagram
#millorfototerrassa2018 que tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11). Terrassa Turisme @terrassaturisme i el col·lectiu d’Igers de Terrassa
@igersterrassa van organitzar el IV Concurs d’instagram per trobar la millor
fotografia penjada a Instagram de Terrassa feta durant l’any 2018. Per participar
calia ser seguidor dels comptes d’instagram @igersterrassa, @terrassaturisme,
@samarretes i @marcospara_com, i etiquetar les fotografies amb el hashtag
#millorfototerrassa2018. El termini per presentar les fotografies va finalitzar el 31 de
desembre de 2018 i hi va haver un total de 1.344 fotografies publicades al concurs.
Els premis es lliuraran en dues categories: Arquitectura i Experiències.
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, presidirà el Consell Municipal
per la Igualtat de Terrassa que tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran, al
Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta) amb el següent ordre del dia:
1. - Presentació de la versió final del Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres
assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa.
2. - Presentació i posada en comú de la campanya de difusió i adhesió al
Protocol per part d’institucions, entitats i persones de la ciutat.
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3. - Precs i preguntes.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement es parlarà de les fases d’un procés de selecció i es practicarà
l’entrevista de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar quina és la
candidatura més adequada per formar part d’un equip de treball determinat d’una
empresa. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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’hi ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec de l’empresa
Tecnotor, en la que presentaran l’empresa, la seva història, l’estructura actual de
persones i perfils que es contracten i els processos de selecció. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Aprèn a programar amb Scratch”. A càrrec
de Pablo Ceballos. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
L’hora del conte: “La fada de les dents”, a càrrec de Mariana Borràs, auxiliar
d’odontologia del CAP Est. “La fada de les dents” és un llibre per a l'educació en
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salut bucodental editat pel Col.legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. El
conte és una eina per ajudar a odontòlegs, pares, mares i educadors a explicar la
importància de tenir cura de les dents des de ben petits. Activitat familiar per a
infants a partir de 4 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Automaneig de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
(MPOC): La MPOC i a poc a poc”. A càrrec de Montserrat Chicote, Elizabeth Alguacil
i Evelyn Ibarra, infermeres de Família i Comunitària del CAP Nord de Terrassa.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Grava una vídeorecomanació”. Per a infants de 7
a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Xerrada: “El curs vinent faré )3. A càrrec de Susanna Soler,
directora pedagògica infantil i Carles Cereceda, director de l’Escola Pia. Xerrada
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Diario de pensamientos y
sentimientos de una loca insumisa y rebelde”, de Sandra Parra. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Com ajudar als nostres fills i filles en els
seus estudis”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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