Agenda

Dimarts, 11 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de la Maurina, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, presentarà
el nou sistema de sensors Bluetooth “Terrassmartcity Ciutat Intel·ligent” que oferirà
informació del trànsit en temps real. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà demà al lliurament dels Premis
Ciutat de Barcelona que es farà demà al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
L’artista local Eulàlia Grau rebrà el Premi Ciutat de Barcelona d’Arts Visuals
d’enguany en la categoria d’Arts Visuals. Per la seva banda, l’escriptor Jaume
Cabré, nascut a Barcelona, però vinculat a Terrassa des del 1978, rebrà el Premi
Ciutat de Barcelona a la Projecció Internacional.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
“Xarxes professional. Eines 2.0”: Formació composta per quatre sessions de quatre
hores consistent en una introducció a les xarxes socials i professionals: Facebook,
Xing, Viadeo, Twitter i, molt especialment, Linkedin, ja que és la que compta amb un
major nombre de membres i es tracta de la més orientada a professionals i
empreses. Organitzada 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:
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 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 16.30 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 a càrrec de Xavier Serrahima, organitzat per
BCT Xarxa sobre les obres “Exilis” i “Moo Pak” de Gabriel Josipovici. A la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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