Agenda

Dimarts, 8 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà l’Associació de Veïns de Vallparadís a la
seu de l’entitat (c/Salmeron, 70). El regidor president del Districte 1, Juan Antonio
Gallardo, acompanyarà l’alcalde. La trobada serà oberta als mitjans gràfics a l’inici.
La visita forma part del 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. Aquesta setmana l’alcalde visitarà els barris de Vallparadís i Antic
Poble de Sant Pere.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

Tot el dia:
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, participarà
a la 10a jornada de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), que se
celebrarà a Fira Sabadell (c/ Tres Creus, 202) i a la posterior assemblea general de
l’entitat, en què es presentarà la memòria de 2013 i el programa d’actuació pel 2014.
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A les 18h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, participarà a l’acte de lliurament de premis del
concurs literari “El Somriure del Gat”, que tindrà lloc a la sala d’actes de la BCT Hi
assistiran també la regidora d’Ensenyament de Matadepera, Carme Querol; la
regidora d’Ensenyament de Viladecavalls, Dolors Salmeron; el president d’Amics de
les Arts i Joventuts Musicals, Josep Casajuana; i la presidenta de l'Associació de
mestres Alexandre Galí, Teresa Ciurana.
El concurs, adreçat a estudiants de 2n cicle d’ESO i de batxillerat, està organitzat pel
Grup de Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura amb el suport del Grup Literari
d’Amics de les Arts, l’Associació de Mestres Alexandre Galí i els Ajuntaments de
Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. Enguany s’han presentat a la convocatòria 62
treballs de sis centres diferents.

ALTRES ACTIVITATS

A les 9.30 h:
Activitats de formació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació: primera sessió
del curset “Xarxes professionals. Eines 2.0” a Foment de Terrassa (ctra de Martorell,
95). Es tracta d’una formació de 5 hores de durada sobre les xarxes socials i
professionals: facebook, xing, viadeo, twitter i molt especialment Linkedin, que és la
que compta amb un major nombre d’usuaris i la més orientada a professionals i
empreses.

A les 10.30 h:
Mostra del Coneixement: conferència “L’astronomia en la ciència-ficció”, a càrrec del
divulgador científic Andrés Aragoneses, professor de física de la Universitat
Politècnica de Catalunya i president de l’Agrupació Astronòmica de Terrassa. A la
Sala d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ Colom, 1).
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A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: curs d’iniciació a Facebook, a càrrec de Sara Belassfar, a
la Biblioteca del Districte 5 (c/ Jocs Olímpics, 7).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Carlota se’n va de cap a l’aventura”, presentació de
llibres infantils a la Biblioteca Central de Terrassa (passeig de Les Lletres, 1).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: club dels deures a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant
Cosme, 157).

A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: taller d’iniciació a l’escriptura literària a càrrec de Silvia
Alcàntara a la Biblioteca Central de Terrassa (passeig de Les Lletres, 1).

A les 19 h:
Districte Jove: espai estudi +15 a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
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