Agenda

Dimarts, 21 de març

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb la nova junta dels Castellers de Terrassa per a conèixer els seus
projectes. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El regidor d’Aigua, Alfredo Vega, participarà en la Jornada “Aigua: Bé comú. Reptes i
futur”, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i la plataforma Aigua és Vida, que
tindrà lloc al Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona. Al llarg del dia, la Jornada
“Aigua, bé comú. Reptes i futur” reunirà taules rodones al voltant de diferents eixos
de reflexió sobre l’aigua: el rol de la ciutadania, la transparència i la rendició de
comptes; la necessitat d’una regulació que incorpori totes les perspectives; el seu
paper com a dret humà; o el règim econòmic sobre el qual ha de pivotar.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 7 h:
Activa el +60: Viure la natura: Sortides amb dinar de sarró. “Sta. Maria del Corcó
(L’Esquirol) Hostalets d’en Bas”. Activitat organitzada pel Centre Excursionista de
Terrassa, el Club Muntanyenc i Excursionistes.cat.
A les 9.30 i a les 11.30 h:
Oferta d’activitats de la Guia del Servei d’Educació: “Anda jaleo jaleo”, projecte
pedagògic – teatral, adreçat a alumnes d’ESO i Batxillerat, sobre la II República
espanyola i la Guerra Civil. Aquest espectacle, a càrrec de la Companyia Mònica
Lucchetti, inclou històries, poemes, música i cançons de la República i la Guerra
Civil espanyola en el període que va del 1930 al 1940. A càrrec del grup
Catorzedeabril, que forma part de l’Associació Cultural que porta el mateix nom. El
grup està format per actors de diferents generacions, dedicats al teatre i a la música,
encapçalats per la família Lucchetti. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca de Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. 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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: Mobilitat Europea Camps de
voluntariat a l’estranger, a càrrec de la Víbria Internacional i el Servei Civil
Internacional de Catalunya. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard,
1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “L’home flac”, de Dashiell Hammet, a
càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació de l’exposició: “Poesia visual” de Joan-Ignasi
Ortuño. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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