Agenda

Dimecres, 16 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà l’obertura de la 18a Assemblea General de
l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). L’Assemblea, a la que també
assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, tindrà lloc a la
sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95). L'AMTU és una
associació de municipis lliurement adherits, que té per objecte donar suport tècnic,
jurídic i administratiu als associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport
públic. Creada l’any 2001, està integrada per 89 entitats associades: 87 municipis i 2
Consells Comarcals, amb una població representada de 2 milions d'habitants i un
volum de viatgers urbans transportats de prop de 42 milions el 2015.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, assistirà a la Fira d’Associacions
d’Estudiants del Campus de Terrassa. La Fira, on les associacions es donaran a
conèixer a la ciutadania i que es convertirà en un punt de trobada de les diverses
entitats del Campus, tindrà lloc a la plaça del Campus de Terrassa.
A les 16.15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, acompanyarà la consellera
d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, en el recorregut que farà a les instal·lacions de
l’Institut Santa Eulàlia (av. de Santa Eulàlia, 72) on estudien 953 alumnes. La
trobada s’emmarca en la visita que la consellera d’Ensenyament farà a diversos
instituts del Vallès Occidental.
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A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició i
posterior conferència “La veritat, tota la veritat i res més que la veritat” a càrrec de
BOLD, estudi de disseny estratègic creat l’any 2007 per Oliver Montiel i Olmo Garcia.
L’exposició es podrà veure fins al 5 de desembre a l’Escola Municipal d’Art i Disseny
de Terrassa (Edifici del Vapor Universitari, c/ de Colom, 114).
ALTRES ACTIVITATS
De 9 a 13 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 2a edició de Terrassa
Cooperativa: “Taller de consum responsable”. Consisteix en dos tallers, en el quals
col·laboren l’Escola Vedruna Vall i el Servei de Consum de l’Ajuntament. Tindrà lloc
al col·legi Vedruna (c/ del Vall, 21).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona des de la vessant més introspectiva. 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).
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
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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 16 h:
Activitat de Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “El lideratge col·lectiu i la
gestió compartida, les competències bàsiques de l’emprenedoria cooperativa”.
Seminari per a projectes ja creats o de nova creació dins el marc del programa
Terrassa Cooperativa, amb la col·laboració de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya. Tindrà lloc al Casal Cívic Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 17 h:
Activa el +60: Xerrada: “El sexe és cosa de tots”, a càrrec de Tania Estapé,
psicòloga clínica. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Alba Castillo, Carme Martínez,
Eva Fernández, Eva Marbà, Marcela Rubio i Isabel Solsona. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Una mica perdut”, a càrrec de Sandra Rossi. Adreçat a famílies
amb infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de poesia infantil: “La màgia de les paraules”, a
càrrec de Rocío Rubira. Activitat adreçada a infants de cinc a sis anys. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “A las 15.00” de Mamadou Dia, a
càrrec del mateix autor. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura de literatura infantil i juvenil”, a càrrec de
Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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