Agenda

Dimecres, 28 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la presentació de l’esdeveniment
solidari 8è Spinning Day Terrassa i Rodem per Sanfilippo, que tindrà lloc el proper 8
d’octubre a la plaça Vella. L’acompanyaran Jordi Font, del Gimnàs Squash 4, i Belén
Zafra, de Sanfilippo Barcelona, organitzadors de la jornada esportiva solidària que té
com a objectiu recaptar fons per a la investigació i cura de la síndrome degenerativa
infantil de Sanfilippo. La presentació, que tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep
Freixa i Argemí, s/n), també comptarà amb la presència de la regidora de Salut,
Maruja Rambla, i del regidor d’Esports, Dani Nart.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al XXIV Fòrum Local
d’Educació: “Innovació, escola i municipis”. Els Fòrums Locals d'Educació són un
espai de debat i reflexió que la Diputació de Barcelona posa al servei dels electes,
directius i tècnics municipals per abordar les principals preocupacions i oportunitats
dels ens locals en l'àmbit de les polítiques educatives. També va adreçat a altres
professionals que col·laboren en el desenvolupament de les polítiques educatives
locals ja siguin universitats, fundacions o d'altres entitats del món educatiu. L'objecte
d'aquest Fòrum és conèixer de primera mà en què consisteixen els projectes
d'innovació educativa, quins reptes comporta l'extensió d'aquest model al conjunt del
sistema, i quines podrien ser les possibilitats d'intervenció dels ens locals en el marc
de les polítiques educatives locals, assegurant una educació de qualitat per a tothom
com una prioritat. L’acte tindrà lloc a l’Auditori del CaixaFòrum Centre Social i
Cultural de l’Obra Social (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).
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A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de
Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, farà la benvinguda
institucional de la Jornada – Taller “Imatge, Competitivitat i Projecció de la Ciutat.
City Màrqueting and Branding”. L’acte està organitzat per l’Ajuntament de Terrassa
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L’objectiu de la jornada és el
d’analitzar la imatge actual de Terrassa, els seus principals actius i fortaleses i els
principals reptes de futur, i definir una visió de futur de la ciutat i de la imatge que es
vol construir. El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i
regidor de Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, clourà l’acte a les
17.30 h. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Universitari (c/ de Colom, 114,
1a planta.
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, assistirà a la Inauguració del curs acadèmic 20162017 de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. El professor José Manuel
González-Méijome, de la Universitat do Minho (Portugal), receptor del Premi a
l’Optometrista de l’Any 2016, impartirà la conferència inaugural. L’acte tindrà lloc a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà una roda de premsa per presentar la
Temporada de Música octubre-desembre 2016 de l’Auditori Municipal de Terrassa. A
l’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16), intervindran també representants de les entitats i col·lectius que
participen a la programació: Terrassa Ciutat Coral, Escola Municipal de Música –
Conservatori de Terrassa, Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa, Banda de
Terrassa i Orquestra de Cambra Terrassa 48. La nova temporada de l’Auditori
Municipal inclourà 16 espectacles entre el 2 d’octubre i el 26 de desembre.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
presentació del projecte del Parc Grípia Ribatallada, una iniciativa de l’Associació
per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) i del Grup per la Protecció dels
Espais Natural a Terrassa (GPNAT). El projecte del Parc Grípia Ribatallada vol
preservar l’espai agroforestal que es troba entre els municipis de Sabadell, Terrassa,
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Sant Quirze del Vallès, Matadepera i Castellar del Vallès. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu
Candela (c/ de Sant Gaietà, 73).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes Professionals. Eines
2.0”. aquest espai de coneixement està pensat per a aquelles persones que es
troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
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 12 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Primer taller: “Projecte estratègic
d’economia circular i de simbiosi industrial. Taller enfocat a configurar els projectes
latents més potents d’economia circular i simbiosi industrial a la ciutat de Terrassa.
Tindrà lloc l’aula 1 de l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Curs de manipulació d’aliments”. Subvencionat pel
Pacte Local Per a l’Ocupació. Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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