Agenda

Dimecres, 21 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de desembre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de donació de
material informàtic a l’Associació Dieuf Dieul per part de l’Escola Municipal d’Art i
Disseny de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de
Terrassa (Edifici Vapor Universitari, c/ de Colom, 114).
A les 15.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la cantada de Nadales
organitzada per l’Escola Ramon Pont que tindrà lloc a la mateixa escola (c/ de Sant
Tomàs, 40).
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de Nadal
organitzada per l’Associació d’Amics i Amigues del Casal per a la Gent Gran Anna
Murià. L’acte, que comptarà amb una actuació d’havaneres a càrrec del Grup Bon
dia, tindrà lloc al Casal de la Gent Gran Anna Murià (c/ de Sant Ildefons, 8).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma2.0: 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 i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida.
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, escala B, 1a planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
avançat”, a càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
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).
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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:
L’hora del conte: “Ombres xineses”, a càrrec de Sara Fuente. Activitat adreçada a
infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats del Promoció Industrial: Com diferenciar-se dels competidors a través del
pla de màrqueting. Descripció de l’activitat: marketing mix industrial, producte, preu,
placement, promoció (especial digital). Dintre del projecte: Terrrassa aposta per la
Indústria i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de
Treball i Seguretat Social. Tindrà lloc al Campus Professional Vallaparadís (c/ de
Badalona, 1).
A les 19 h:
Sons del Nadal: 8è cicle de nadales al carrer.”Villancicos Aragoneses”, a càrrec del
Cor i Rondalla del Centre Aragonès. Tindrà lloc a l’Atri de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: ”Presentació del llibre d’aforismes de Joan-Ignasi Ortuño”, a
càrrec de Pere Soler. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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