Agenda

Dimecres, 7 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte institucional de la Diada Nacional
de Catalunya, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16). L’acte, que tindrà lloc a les 19 h, comptarà amb l’assistència dels
membres de la Corporació Local. L’alcalde de Terrassa obrirà l’acte i presentarà el
conferenciant, el professor de Sociologia a la UAB i periodista Salvador Cardús, que
oferirà la conferència que porta per títol “Uns nous horaris per a un nou país. Horaris,
benestar i llibertat”. L’alcalde de Terrassa clourà l’acte, que finalitzarà amb la
interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec del Quartet de Corda
Nocturn del Conservatori de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, i la regidora de Salut, Maruja Rambla, participaran en
la roda de premsa organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa
(AEMMT), per presentar el nou servei que posa en marxa aquesta entitat en
col·laboració amb MútuaTerrassa i el seu servei de medicina esportiva COTCAT.
Amb aquest nou servei, es pretén facilitar als i a les atletes inscrits a les diferents
curses organitzades per l’AEMMT, la tramitació de revisions mèdiques per a una
pràctica esportiva segura. La roda de premsa, en la que també prendran part el
president de l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, David Otero, i membres
de l’equip mèdic de COTCAT DEL Grup Mútua Terrassa el metge i gerent del Grup
Mèdic COTCAT del grup MútuaTerrassa, tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d’un procés de
selecció i també practicar l’entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per a formar part d’un
equip de treball determinat en una empresa. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activa el + 60: Jardí de contes: taller de jardineria i horticultura. L'objectiu 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 biblioteca, i proporcionar nocions de
jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es realitza amb el suport
d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al
jardí per part d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els hi expliquen contes i
els hi ensenyen els diferents productes de l'hort. El taller "Jardí de contes"
s'emmarca dins el projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans". A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Tastets de circ”. Tallers oberts per aprendre
diferents tècniques de circ, adreçats a les famílies i els infants. Tindran lloc al carrer
de l’Infant Martí.
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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:
8è Festival de Circ de Terrassa: Escoleta de Circ. Grup Petits (de 5 a 6 anys). Tindrà
lloc al carrer de Sant Leopold, 63.
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “En Blauet al Parc de Vallparadís”, activitat per a
infants de tres a sis anys dins del cicle “A l’estiu, la mainada al Museu”. Tindrà lloc a
la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 18.45 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Circant”, espectacle de circ i música a càrrec de la
Companyia Cuncurulla. Tindrà lloc a l’Escenari Infant Martí, al carrer de l’Infant Martí.
A les 19 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: Escola de Circ: “Trapezi i Teles”. Tindrà lloc al carrer
de Sant Leopold, 63
A les 20.30 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Yee-haw”, espectacle de circ que fusiona malabars
i música a càrrec de la Companyia La banda de otro. Tindrà lloc a l’Escenari
Xemeneia, a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 22.30 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Indomador”, espectacle de circ d’autor a càrrec de
la Companyia Animal Religion. Tindrà lloc a l’Escenari Xemeneia, a la plaça de
l’Assemblea de Catalunya.
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