Agenda

Divendres, 28 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Presidència,
Relacions Institucionals i Relacions Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera, es
reunirà amb el Cònsul Honorari de Bòsnia-Herzegovina a Barcelona, Ramon
Jufresa, que farà una visitat de cortesia a la nostra ciutat. La reunió tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte oficial de celebració del Dia de
les Esquadres, organitzat per l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra a
Terrassa. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i
regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Marc Armengol, portaveus de
Grups Municipals i membres de la Corporació Local, tindrà lloc a l’Auditori de la Seu
Central del BBVA (rbla. d’Ègara, 348-350).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la darrera jornada de
la XVI edició de la Mostra d’Ensenyament, organitzada pel Servei de Joventut i
Lleure Infantil, organitzada dins del marc de l’Orientació Formativa a Terrassa del 27
de març al 28 d’abril. La Mostra d’Ensenyament és una proposta consolidada que té
com a objectiu principal facilitar la transició acadèmica dels i les joves de Terrassa,
posant al seu abast tota la informació sobre recursos formatius existents després de
l’ESO, oferint-los orientació i assessorament personalitzats. Des de la seva primera
edició s’ha consolidat a la ciutat com una cita ineludible amb el jovent que necessita
d’aquesta orientació. La XVI Mostra d’Ensenyament té lloc al Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
terrassa.cat
Servei de Premsa
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 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert de Grups de Música
de Cambra del Conservatori de Terrassa, dins de la XX Setmana Cultural del Casal
per a la Gent Gran Anna Murià. que tindrà lloc a la sala bar restaurant de l’Edifici Els
Telers (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la iniciativa “Escenari Secret”,
impulsada per l’Oficina de Difusió Artística de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Els espectadors i les espectadores més fidels de la Temporada Municipal d’Arts
Escèniques de Terrassa podran assistir de manera gratuïta i viure una experiència
cultural sorpresa al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller pràctic: “Treballa el
teu projecte amb nosaltres”. Sessió 2: “Pla de Màrqueting”. Tindrà lloc a l’Edifici
Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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), adreçat 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell avançat, a
càrrec de CAL i 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).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica per a infants: “Com fer presentacions
amb l’Impress”, a càrrec de Leandro Paredes. Cal dur una memòria USB. Activitat
adreçada a infants a partir de vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Terrassa Street Art 2017”. Taller on els
participants podran gaudir d’una activitat preparada per artistes locals. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil. Taller de lectura en veu alta per a infants
de vuit a nou anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’Hora del conte: “Encendre la nit”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat adreçada a
infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 18 h:
10è Aniversari de la Biblioteca Districte 4: Festa Jove de l’Aniversari de la Biblioteca
del Districte 4. Activitat adreçada a joves a partir de catorze anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “De la Terre à la Lune” d’en Jules
Verne, a càrrec de Xavi Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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