Agenda

Dimecres, 14 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora de Salut, Maruja Rambla; es reunirà amb el president del club de
futbol CP San Cristóbal, Miguel Ángel Moreno, i amb una representació de
l’organització Guerreros Solidarios de l’acte “Zumbathon contra el càncer infantil”,
marató solidària que inclourà diverses activitats esportives i zumba amb l’objectiu de
recaptar fons per a l’Associació Oncolliga i l’Hospital Sant Joan de Déu, per lluitar
contra el càncer infantil, que tindrà lloc a les instal·lacions del Camp Municipal de Ca
n’Anglada el proper diumenge 18 de setembre. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, acompanyat de la
directora del Servei de Mobilitat, Maria Jesús López, presentarà la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2016, que enguanya se celebra sota el lema europeu
“Mobilitat intel·ligent. Economia potent”. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, oferirà una roda de premsa, juntament
amb el director de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, Jesús
Silvestre, per presentar les novetats del nou curs d’aquest centre educatiu. L'Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, situada al costat del parc de
Vallparadís i del Campus Universitari, és un centre d'ensenyament de titularitat
municipal que engloba dues entitats diferents: L'Escola de Música i el Conservatori,
amb les quals s'abasten ensenyaments de tipus bàsic, amateur i professional. La
roda de premsa tindrà lloc al vestíbul de l’Escola Municipal de Música – Conservatori
de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2).
A les 18.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (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
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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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 14 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’Apoderament per a persones en situació de
canvi professional. Formació adreçada a conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral treballant mitjançant el
Coaching, la Programació Neurolingüística i la teràpia de Cos i Moviment. Tindrà lloc
al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 bis).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Berenem i Xerrem: “Connecta’t al català!”. Visita a la seu
del Consorci per a la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí per conèixer quins
cursos i activitats s'hi duen a terme. Sortida de la BD2 (c/ de Sant Cosme, 157) a les
17:30 h. Sessió participativa d'intercanvi, sensibilització i presa de consciència sobre
temes d'actualitat per a joves a partir de 14 anys. A càrrec del Districte Jove.
Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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