Agenda

Dimecres, 11 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; rebrà una delegació de la Junta Directiva d’Amics de les Arts i Joventuts
Musicals que li presentarà la 36a edició del Festival Jazz Terrassa, que se celebrarà
del 15 de març al 2 d’abril. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).

A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la reunió del Patronat de la Fundació
ESCODI, que se celebrarà demà a la seu d’ESCODI al Vapor Universitari de
Terrassa (c. Colom, 114).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
mantindrà una reunió amb la coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones de la
Diputació de Barcelona, Àngels Ponsa, per tractar temes relacionats amb
Ciutadania. La reunió tindrà lloc a la 4a planta de l’Edifici Serradell del Recinte
Mundet (pg. de la Vall d’Hebrón, 171, Barcelona).
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, visitarà demà el Viver Mossèn Homs construït per dur-hi a terme la Casa
d’Oficis en l’especialitat de jardineria. El tinent d’alcalde clourà també el projecte
Casa d’Oficis que s’emmarca dins el Programa del Treball als Barris subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Tindrà lloc al nou viver de jardineria de Torre
Mossèn Homs (Ctra. de Castellar, Km 19).

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, escala B, 1a planta).
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
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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 19 h:
Nascuts per llegir: ”Cantem amb el Nico”. Activitat adreçada a famílies amb infants
fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa:Taller musical, a càrrec de Laia Camps i Joan Martínez
Colàs. Projecte musical comunitari per assajar l’Himne de la Mitja Marató de
Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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