Agenda

Divendres, 24 de gener

AGENDA
A les 12. 30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, signarà demà un manifest de suport al personal
de Panrico, conjuntament amb altres alcaldes i alcaldesses de municipis on viuen
treballadors i treballadores de la planta de l’empresa ubicada a Santa Perpètua de la
Mogoda. Aquesta planta està afectada per un expedient de regulació d’ocupació que
implica la pèrdua de 234 llocs de treball directes i de molts altres llocs indirectes al
nostre territori. Posteriorment a la signatura del manifest, s’oferirà una roda de
premsa on participaran els alcaldes i alcaldesses signants del manifest i membres
del Comitè d’Empresa de Panrico. L’acte tindrà lloc a l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda (pl. de la Vila, 5).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà la nova Junta directiva de la Colla dels Federins “Associació de
Trabucaires de Terrassa”. La Colla dels Federins, presentarà a l’alcalde els actes
previstos per celebrar la 7a Trobada del Dia de la Dona Trabucaire, que tindrà lloc a
Terrassa el proper mes de març, en ser la ciutat designada per la Coordinadora de
Trabucaires de Catalunya per acollir aquesta celebració durant el 2014. A la trobada,
que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat,
14-16), hi acudiran membres de la Junta encapçalats pel seu president, Josep
Maeso, així com la Pubilla Trabucaire de Catalunya, Laia Maeso, que també forma
part de la Colla del Federins i que va ser nomenada com a tal el passat mes de març
del 2013.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà una representació de membres de la Junta de la Coordinadora de
Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, encapçalada pel seu
president, Manel Tomàs. La trobada, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), servirà per fer la presentació
oficial a l’alcalde de l’associació, nascuda l’any 2010, i dels projectes que l’entitat ha
desenvolupat fins ara.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Mostra del Coneixement: “Oratòria”, xerrada per a 50 alumnes de 4t d’ESO del Liceo
Egara. L’objectiu és el de donar a conèixer els fonaments de l’oratòria com a
oportunitat de millorar la pròpia imatge i de comunicar correctament qualsevol idea.
Tindrà lloc a la Sala de Conferències de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de
Colom, 1).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Taller. Contes sense paraules: Per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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