Agenda

Dijous, 2 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; i del regidor de Serveis Socials i de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque;
es reunirà amb una delegació de la junta directiva de l’Associació Alba, encapçalada
per la seva directora, Ester Pérez, que li presentarà el projecte d’infància i
adolescència que l’associació posa en marxa en relació a les conductes addictives.
La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, es reunirà amb una delegació de la Comunitat
Musulmana de Terrassa, encapçalada pel seu president, Mustapha Ben El Fassi, per
tractar temes d’interès per a la Comunitat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la nova junta directiva del Centro Cultural Andaluz Casa de
Priego de Córdoba en Terrassa, que es presentarà a l’alcalde. La reunió tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la inauguració de la mostra “Teixits de la Vall del Nil, teixits coptes de
Montserrat i del CDMT”, una coproducció de l’Abadia de Montserrat i el Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT). A l’acte d’inauguració també hi
participaran Sílvia Carbonell, directora - gerent del CDMT, un representant de
l’Abadia de Montserrat, i Jaume Ciurana, diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona.
L’exposició es podrà veure fins al 23 de juliol al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 19.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de presentació oficial de l’Escola
de Ciclisme Vallès - Terrabike que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 24). A l’acte també hi participarà el president de l’Escola, Jordi Rueda.
L’Escola de Ciclisme Vallès - Terrabike s’adreça a infants de 5 a 14 anys per iniciarlos en les modalitats de BTT, ciclocross, carretera i pista.
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 16 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Terrassa aporta per la Indústria: “Com
guanyar més a cada venda”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per a les
empreses i els seus equips. Activitat subvencionada per Foment de Terrassa,
Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, SOC-Servei
d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Tocant de peus a terra”, a càrrec de Santi Rovira.
Activitat adreçada a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (C/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Curses de muntanya: manual
pràctic”, a càrrec de Kiku Soler, excorredor de curses de muntanya i guanyador del
1r Campionat d'Europa de Curses de Muntanya. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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