Agenda

Divendres, 10 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, juntament amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila; el president dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó; i el director d’Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya, Xavier Flores; en la presentació que es farà als
mitjans de comunicació de la finalització de les obres i la posada en servei del
perllongament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa.
A l’acte, que tindrà lloc al vestíbul de l’Estació del Nord (pl. de l’Estació del Nord),
també hi assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de festa major”. Activitat per a
infants a partir de set anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de festa major”. Explica’m un
conte. Activitat per a infants a partir de tres anys. Al pati de la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 15.30 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Mort i dol: curs vivencial per conèixer i
acompanyar”. El que es pretén mitjançant el curs és apropar més, i d’una manera
senzilla, el fet de gestionar els canvis i les pèrdues de la nostra vida. L’objectiu és
proporcionar a les persones i els professionals els recursos per tal de poder
acompanyar les persones davant les situacions de pèrdua i processos d’elaboració
del dol a partir de la vivència personal, la teoria i la pràctica d’exercicis en el grup
d’aula. A càrrec d’Elisabet Capdevila, terapeuta ocupacional i coach; professora
titular de Teràpia Ocupacional de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional (EUiT) de Terrassa adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona;
especialitzada en acompanyament a la mort i el dol; màster en Salut i Benestar
Comunitari. Curs organitzat per l’EUiT amb la col·laboració del Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement. Tindrà lloc a l’EUiT (c/ de la Riba, 90).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

