Agenda

Dimarts, 11 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Districte 6, Noel
Duque, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns
Egara per tractar de diversos temes d’interès per als veïns i les veïnes del barri
d’Egara. La reunió tindrà lloc al local de l’Associació de Veïns Egara (pl. de la
Immaculada, 4).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
conferència “La gestió agrària a Terrassa. Reptes i oportunitats”, a càrrec de Joan
Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya. L’acte, dins del programa d’activitats de la Festivitat de Sant Galderic,
tindrà lloc al local de la Fundació Sant Galderic (c/ de Colom, 99), entitat
organitzadora de la conferència.
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A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la Xerrada sobre la donació d’òrgans i
teixits i la importància i la importància de practicar l’esport les persones
trasplantades, a càrrec de la responsable de la promoció de la donació de
l’Organització Catalana de Trasplantaments de la Generalitat de Catalunya
(OCATT). Organitza la xerrada l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya
(ATHC) amb la col·laboració de l’OCATT, l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació de
Veïns de Poble Nou – Zona Esportiva. L’acte, que també comptarà amb la presència
de Josep Maria Martínez, president de l’ATHC i de Puri Marsa, delegada al Vallès
Occidental de l’ATHC, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la
Cultura, 5).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h.
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
sessió informativa és l’inici del camí de l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
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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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c. de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Cicle de conferències: “Terrassa 2050: diagnosi, planejament i gestió de barris en un
context de canvi socioambiental”: Conferència: “Les Àrees de Millora Urbana: espais
d’oportunitat per a la transformació de la ciutat de Terrassa (1983 – 2003)”, a càrrec
d’Ester Nasarre, geògrafa. En el marc del Màster d'Estudis Territorials i de la
Població (METIP), organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa. El treball
consisteix a desenvolupar propostes i projectes urbanístics per a diferents barris
terrassencs amb l'horitzó de l'any 2050 sota condicions de canvi climàtic i canvis
sociodemogràfics. Entrada lliure. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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