Agenda

Dimecres, 30 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inauguració del Curs
Acadèmic 2015-2016 de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. L’acte
comptarà amb el lliurament del Premi Internacional a l’Optometrista de l’Any, amb la
Conferència Inaugural del professor Lyndon Jones, de la University Waterloo de
Toronto, i amb l’actuació de la cantant Gemma Humet i del guitarrista Pau Figueres.
Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8.45 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Ribera,
participarà en la Jornada Innovage Project “Cuidant el cuidador”, organitzada per la
Fundació Joan Costa Roma del Consorci Sanitari de Terrassa. L’objectiu de la
jornada és la presentació de recursos, de necessitats i del context actual en el qual
es troben els cuidadors informals. S’adreça a psicòlegs, terapeutes ocupacionals,
professionals de la infermeria, personal mèdic, treballadors i treballadores socials,
professionals de la gestió dels serveis sanitaris i ciutadania en general. L’acte tindrà
lloc a la Sala d’Actes Joan Costa Roma de l’Hospital de Terrassa (ctra. de
Torrebonica, s/n).
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A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, presidirà l’acte de
lliurament de diplomes del curs de “Coneixement de l’entorn” adreçat a nouvinguts i
nouvingudes (persones empadronades a Terrassa en els darrers dos anys). El curs
l’organitza el Servei d’Informació i Orientació al Novingut (SIO) del Servei de
Ciutadania. L’objectiu és el de facilitar eines a les persones nouvingudes majors de
16 anys perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà una roda de premsa per presentar la
Temporada Municipal de Música d’octubre a desembre, organitzada pel Servei de
Cultura de l’Ajuntament. A més del regidor, intervindran també alguns dels artistes i
entitats participants a la temporada. La nova temporada de música inclourà 16
espectacles de tota mena de gèneres i estils musicals durant el darrer trimestre de
l’any. L’acte tindrà lloc al despatx del regidor (Casa Soler i Palet, c/ de la Font Vella
28, 1a planta).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a la informàtica. Mòdul A. Formació
inicial per a persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc
a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Samfaina de contes”. Activitat adreçada a famílies amb infants
d’1 a 3 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “L’hora del conte”. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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