Agenda

Dimarts, 28 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
tindrà una trobada amb en Ramon González Guix, jove jugador d’hoquei en cadira
de rodes elèctrica. Ramon González estudia 1r d’ESO a l’Institut Can Jofresa i
competeix en Lliga Catalana i Lliga Nacional amb l’Associació de Discapacitats de
Barberà en hoquei en cadira de rodes elèctrica. L’Associació de Discapacitats de
Barberà forma part de la Federació Catalana d’Esports amb Discapacitat Física.
L’any 2012 va quedar finalista com a millor esportista en la modalitat de discapacitat
física, a la Nit de l’Esportista 2012. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat,14-16).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
visitarà la Junta directiva de la Penya Blanc i Blava de Terrassa, encapçalada pel
seu vicepresident, Antoni Mallén, al local social de la penya, inaugurat el maig de
2013, coincidint amb el 20è aniversari de la penya. La Penya Blanc i Blava de
Terrassa compta amb un equip de futbol 7 i amb una secció d’excursionisme. La
visita es farà al local social de la penya (c/ d’Azcárate, 35, baixos-3a).
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 12 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presentarà la seva programació musical
moderna i clàssica amb 52 propostes de qualitat i per a tots els públics organitzades
pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

ALTRES ACTIVITATS

Del 28 de gener al 8 de febrer:
Exposició fotogràfica: “El Capgrós de l’any 2013, Jaume Cabré”: A càrrec del fotògraf
Jaume Olivet i organitzada per BCT Xarxa i la BCT. A la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 9.30 h:
Activa l’autoconeixement: Curs basat en quatre sessions de 5 hores de durada, on
es treballa sobre el projecte professional i es reflexiona sobre interessos
professionals, motivacions, coneixements i competències. També sobre l’autoestima,
las barreres i distorsions cognitives que la malmeten, sobre la gestió del temps i la
frustració, i sobre els aspectes fonamentals de la comunicació, estils i facilitadors.
Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació i Foment de Terrassa,
tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa, (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Taller d’assertivitat i empatia: “Tinc drets, però l’altre també”, taller per proporcionar
eines i fórmules que faciliten les relacions, reflexionar el que entenem per
convivència i adonar-se dels elements que afavoreixen la convivència. Organitzat
per la regidoria de Ciutadania i Drets Civils. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
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A les 12 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell inicial, a càrrec de Montserrat
Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Curs d’introducció a la història de la indumentària: Al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil – CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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:
Club dels deures: A càrrec de Voluntaris Terrassa. Activitat per a infants de 8 a 12
anys. A la Sala Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: Autoestima, “Contes per pensar”, de Jorge
Bucay, a càrrec de Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 19 h:
Taller de conversa i habilitats socials: “Les emocions”, taller per a infants de 8 a 12
anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).

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

