Agenda

Dimecres, 21 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el Consell d’alcaldes i alcaldesses
del Vallès Occidental que tindrà lloc a la sala de plens del Consell Comarcal del
Vallès Occidental. Durant el Consell, entre altres temes, es tractarà el Programa
d’Actuació Comarcal (PAC) 2016-2020 del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Aquest document es va validar en el ple de l’ens comarcal el passat mes de juliol i
ara es sotmetrà a la valoració dels diferents ajuntaments, que també han participat
en el procés d’elaboració. El PAC és el full de ruta que inclou les diferents
actuacions a realitzar pel Consell en els propers anys.
El Consell d’alcaldes i alcaldesses també té a l’ordre del dia una proposta d’acord en
matèria de pobresa energètica i una altra proposta d’acord de mesures davant la
problemàtica de les ocupacions irregulars d’habitatge. També es preveu debatre la
proposta d’acord sobre el model de gestió dels serveis públics.
El Consell d’alcaldes i alcaldesses és un òrgan d’impuls, projecció i consulta sobre
els assumptes que afecten a la comarca i informa sobre aquelles propostes que
determina la normativa legal vigent. Està format per tots i totes els alcaldes i
alcaldesses dels 23 municipis de la comarca i està presidit pel president del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez. La reunió tindrà lloc a la sala de
plens del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa).
Els mitjans de comunicació podran accedir a la reunió del Consell d’alcaldes i
alcaldesses a l’inici de la sessió, a les 12h, per tal d’obtenir imatges. Un cop acabada
la reunió, es farà l’atenció als mitjans de comunicació (aproximadament, a les 13.30
h).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Sessió de treball amb
càrrecs públics i a la signatura del conveni de cooperació i col·laboració entre els
municipis que integren el Fòrum de les Ciutats amb Consells de la Formació
Professional de Catalunya. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de
Lleida, al Palau de la Paeria (plaça de la Paeria, 1, Lleida).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Herois de
paper”, que es podrà veure a la Sala 2 del Centre Cultural Terrassa del 21 de
setembre al 23 d’octubre. L’exposició presenta una vuitantena de dibuixos originals
d’autors de còmics de diferents països recopilats pel col·leccionista terrassenc Joan
Rojas. Entre els autors representats figuren Walt Simonson, Bill Sienkiewicz, Jim
Starlin, Dave Cockrum, Alan Davis, José Luis García López o Rafael López Espí,
així com els terrassencs Dani Zarzuelo, Miquel Montlló i Oriol Hernández.
L’exposició està organitzada per Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració
del Centre Cultural Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa i L’Andròmina. L’acte
d’inauguració tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació de la quarta edició de la ruta Música & Gintònics.
El certamen, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca,
se celebrarà del 23 de setembre al 2 d’octubre. L’acte de presentació tindrà lloc al
Cafè de l’Aula (c/Volta, 37).
A les 19.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte
interreligiós de celebració del Dia Internacional de la Pau organitzat per la Comunitat
Bahá’í de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre Bahá’í de Terrassa (c/ de l’Hoque,
161).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Màrqueting personal”. En
aquest espai es treballa sobre el valor i la projecció, de les nostres competències
personals i les nostres potencialitats. 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
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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió informativa d’orientació professional, de dues hores de durada, que es
realitza cada setmana. Es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a
terme des del Servei d’Ocupació per tal de triar aquella més adient als interessos i
situació de cadascú. Tindrà lloc l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
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).
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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).
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