Agenda

Dimecres, 5 d’octubre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Gent
Gran, Rosa Maria Ribera; i Jordi Martín, en representació del Club Natació Terrassa,
signaran el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club Natació
Terrassa per dur a terme programes esportius amb una tarifa especial per a gent
gran. El Conveni es concreta en la posada en marxa de programes específics a
preus especials per a les persones de més de 60 anys, que s’adrecen bàsicament
als assistents dels programes de “l’Activa +60” organitzats pel servei de Promoció de
la Gent Gran de la ciutat. L’acte tindrà lloc a la sala de juntes del Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de presentació de la 7a edició
del Cicle Terrassa Comissariat, juntament amb Pedro Torres, comissariat del
projecte seleccionat “Look Up at the Sky”. L’Ajuntament de Terrassa va posar en
marxa el Terrassa Comissariat l’any 2009 amb la intenció de promoure i estimular el
comissariat artístic i obrir l’EspaiDos de la Sala Muncunill a nous formats i relats dins
de l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. El projecte d’enguany, “Look
Up at the Sky”, versarà sobre els fotollibres i comprendrà un total de cinc exposicions
centrades en la fotografia contemporània expressada a través del fotollibre. Les
exposicions mostraran més de vint projectes fotogràfics, de recent creació, de la mà
d’artistes nacionals i internacionals.
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A les 19 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, i entitats locals de
suport a persones afectades per paràlisi cerebral, com Prodis, participaran a l’atri de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) en l’acte de commemoració del Dia
Mundial de la Paràlisi Cerebral que consistirà en la lectura d’un manifest conjunt de
la confederació ASPACE i en una actuació musical a càrrec de persones usuàries
del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis. Posteriorment, a les 19.30 h, la façana de
l’edifici consistorial s’il·luminarà de blau i taronja per adherir-se a la commemoració
del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, sumant-se d’aquesta manera, segons un
acord aprovat en Junta de Portaveus, a la iniciativa promoguda per la Confederació
ASPACE d’il·luminar ajuntaments d’arreu de l’Estat amb aquests colors. Cada primer
dimecres d’octubre es celebra el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral amb l’objectiu
de fer més visible la defensa dels drets i la igualtat d’oportunitats per a les persones
amb paràlisi cerebral.
A les 19 h:
El regidor Jordi Flores participarà en l’acte de presentació de la cinquena edició de la
Ruta Embarca’t, organitzada pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca. La ruta, que se celebrarà entre el 7 i el 23 d’octubre, comptarà amb la
participació de 32 establiments agremiats. L’acte de presentació tindrà lloc a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).

ALTRES ACTIVITATS
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).
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A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: 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 explica contes i els hi ensenya els diferents
productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del 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 18h:
L’hora del conte: “En Bum i el tresor del pirata”, a càrrec de la Companyia Homenots.
Activitat recomanada a infants de quatre a vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa: “La fotografia històrica: Conferència
inaugural”, a càrrec del filòsof Xavier Antich i el president del CEHT, Manel Márquez.
Dintre del Cicle de conferències del CEHT. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa
– Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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