Agenda

Dijous, 25 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb el Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó, per parlar del procés d’elecció del Síndic/a de Greuges de
Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya (pg. de
Lluís Companys, 7, Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, acompanyat de la vicepresidenta de la Comissió d’Indústria i Sostenibilitat
de la Cambra de Comerç de Terrassa, Meritxell Valero, farà la benvinguda de la
Jornada de Simbiosi Industrial organitzada per la Direcció General d’Indústria, el
Consell General de Cambres i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. La jornada
tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Terrassa (c/ de Blasco de Garay, 29).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: Avança el currículum per
competències. En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l’hora de
treballar l’eina del currículum vitae. En aquesta tipologia de currículum vitae
s’incorpora el concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la
informació habitual. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: “Seminari 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
societats limitades o societats limitades de nova empresa o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) per iniciar una
activitat econòmica. En els tallers es trobarà la informació necessària prèvia per a la
constitució de l'empresa en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a. Tindrà lloc en
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
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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat: “Papallones a la panxa”, a
càrrec del personal de la biblioteca. Taller de creativitat per a infants de sis a dotze
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Eines per educar els nostres fills”, a càrrec de Maria R.
Rodríguez, infermera de família i comunitària del CAP Terrassa Nord, Sonia Cebrián,
educadora social AIDE i Maria Pérez, psicòloga clínica AIDE. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat: “The curious incident
of the dog in the night-time” de Mark Haddon, a càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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