Agenda

Dimecres, 9 de novembre

AGENDA
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la benvinguda institucional a les persones participants en el seminari
formatiu del programa Terrassa Cooperativa “Com detectar, fer créixer i potenciar
l’economia social als municipis”, adreçat a personal tècnic municipal. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2a planta).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, presentarà la 3a edició del Circuit de Música
Moderna de Terrassa, acompanyat pel programador del cicle, David Traver, i el
president de l’Associació de Veïns de Xúquer, David Lérida. La roda de premsa
tindrà lloc al Casal Cívic Xúquer (c/ de Xúquer, 17). La 3a edició del Circuit de
Música Moderna de Terrassa, se celebrarà entre el 12 de novembre i el 2 de
desembre i comptarà amb sis actuacions de grups musicals emergents a diferents
equipaments cívics de la ciutat.
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la xerrada del cicle Activa
el +60 “El sexe és cosa de totes”, a càrrec de la psicòloga clínica Tania Estapé.
L’acte, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona,
180), està organitzat pel Servei de Promoció de la Gent Gran amb la col·laboració de
la Fundació FEFOC.
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A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació oficial dels nous
equipaments esportius Prodis – Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca al
Parc Vallès. L’acte tindrà lloc al Parc Vallès (av. del Tèxtil, s/n), davant del Viena.
AGENDA
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Segona edició de Terrassa
Cooperativa: “Les potencialitats de l’economia social i cooperativa al territori”.
Seminari adreçat a personal tècnic municipal amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Vallès – Xarxa d’Innovació Social del Vallès. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, es podran conèixer quines són les fases d’un procés
de selecció i també practicar l’entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per a formar part d’un
equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Màrqueting personal”. En aquest
espai es treballa sobre el valor i la projecció que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Tindrà lloc a l’edifici de Foment
(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 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 11.30 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure Infantil: Visita d’una delegació de tècnics i
tècniques de Joventut de Flandes per conèixer el projecte Districte Jove. Aquesta
visita es realitza dins del marc de cooperació entre la Direcció General de Joventut i
l’Agència Catalana de Joventut amb el Govern de Flandes. Una de les accions a dur
a terme, dins d’aquest marc de cooperació, és la realització de visites d’estudi a
ambdues zones en temes d’interès. En aquest cas, l’eix central de la visita d’estudi
és la Cooperació entre l’educació formal i no formal en plans comunitaris, donat
l’experiència i el bagatge que el projecte Districte Jove té en el marc de l’acció
educativa amb joves a l’espai públic. En la trobada hi participaran tècnics de
l’Agència Catalana de Joventut, membres d’entitats i d’ens locals de Flandes, i
personal de l’equip educatiu de Districte Jove i de l’equip tècnic del Servei de
Joventut i Lleure. La visita tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Una mica perdut”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat adreçada a
infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Cerquem salut!: “Conversant amb la diabetis”, a càrrec d’Albert Guerrero, psicòleg
clínic, infermer de família i comunitària del CAP Nord i l’Aitor Campos Domínguez,
infermer de família i comunitària del CAP Nord. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.15 h:
L’hora del conte: “Ombres xineses”, a càrrec de Sara Fuente. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Club de Lectura LGTB: “El corredor de fondo” de
Patricia Neil Warren, a càrrec de Sara Vilà. Tindrà lloc a la Llibreria La Temerària (c/
de la Unió, 7).
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