Agenda

Divendres, 10 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà demà en roda de premsa la IV Cursa
per la Justícia Social de Terrassa, juntament amb el secretari general de CCOO al
Vallès Occidental - Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i el gerent de Prodis, Dani
Jorquera. A l’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16), hi assistiran també el regidor d’Esports i president del
Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Dani Nart; el regidor de Serveis
Socials, Noel Duque; representants de Creu Roja i de l’escola Joaquima de Vedruna,
que enguany col·labora en l’organització de la cursa infantil; l’atleta Nacho Cáceres i
altres esportistes compromesos amb la cursa. La IV Cursa per la Justícia Social de
Terrassa tindrà lloc el proper 2 d’abril, organitzada per CCOO del Vallès Occidental Catalunya Central i Prodis, amb la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès
Occidental Terrassa, Creu Roja i l'Ajuntament de Terrassa.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de l’Aigua, Alfredo Vega,
es reunirà amb representants de la Taula de l’Aigua de Terrassa i de la plataforma
Aigua és Vida, que l’informaran de la manifestació per una gestió pública i
democràtica de l’aigua del proper dia 19 de març, així com d’altres temes
relacionats. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació, encapçalada pel seu president, Domingo Barrero, 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).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lliurarà el Premi Lluís Francino i Riera al Millor
Esportista 2016 i farà la cloenda de la 42a edició de la Nit de l’Esportista, certamen
organitzat anualment per l’Ajuntament de Terrassa i el Diari de Terrassa amb
l’objectiu de retre un homenatge a l’esport terrassenc a través dels seus
protagonistes. L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor d’Esports, Dani Nart;
portaveus de Grups Municipals; i membres de la Corporació Local; tindrà lloc al
Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Dinar d’agraïment als patrocinadors i
col·laboradors de la Mitja Marató de Terrassa, organitzat per l’Associació Esportiva
Mitja Marató Terrassa, que tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare
Alegre, 98).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria.
“Planifica el futur de la teva Empresa”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per
a les empreses i els seus equips. Subvencionat 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 Foment (ctra. de Martorell,
95).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell avançat, 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en 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).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta... Novetats!!!”. Presentació de les
darreres novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17h:
Dia Internacional de les Dones: Torneig jove de futbol: “Marquem un gol contra les
desigualtats”, a càrrec de Joves i Taula Tècnica del Districte 4. Tindrà lloc als Patis
Oberts de l’Escola Roc Alabern (c/ de Mallorca, 58).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story time: “The little red hen”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat
adreçada a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: “Barrabum”, de Mark Haddon. Activitat
adreçada a infants de vuit a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
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