Agenda

Dimecres, 9 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE

Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visita els barris de Vallparadís i Antic Poble de
Sant Pere dins 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.

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a l’acte oficial de commemoració del
Dia de les esquadres, organitzat pel cos de Mossos d’Esquadra a Terrassa,
juntament amb l’intendent dels Mossos a Terrassa, Antoni Flores, i el degà del
Col·legi d’Advocats de Terrassa, Miquel Sàmper. A l’acte, que tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (passeig d’Ernest Lluch, 1) assistirà també la tinenta d’alcalde
de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, entre altres autoritats.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Universitat i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo, assistirà
per delegació de l’alcalde al Mercat de la Tecnològic de l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa (c/ Colom, 1).
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L’activitat consisteix en una exposició de treballs i projectes de Tecnologia realitzats i
presentats per estudiants d’ESO i batxillerat de la comarca que ofereix als estudiants
la possibilitat de mostrar les seves creacions tecnològiques. A les 12 h i a les 13 h
els alumnes de l'Aula d'Automatització i Robòtica, organitzada per l'escola i
l’Ajuntament de Terrassa, presentaran els treballs realitrzats a la darrera edició.

A les 18 h:
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, presidirà la
sessió inicial del procés de participació ciutadana al nou Pla de Mobilitat de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ Colom, 114). Veure convocatòria.

ALTRES ACTIVITATS

A les 9.30 h i a les 11 h:
Activitats del PAME per a escoles: primera sessió del nou espectacle de teatre
científic “El nàufrag”, al Teatre Alegria (c/ Gaudí, 15). Entre les dues sessions (9.30 h
en anglès i 11 h en català) hi assistiran 416 alumnes de 5è i 6è de primària de vuit
escoles diferents. L’espectacle narra, en to de comèdia, les aventures d’un grup de
científics que naufraguen en una illa i han d’aplicar els seus coneixements per a
sobreviure.

A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup Bavardons de conversa en francès (nivell
avançat), a càrrec de Montserrat García, a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).

A les 17.15h:
Programa Thao: “Fem la piràmide dels aliments”, taller per a infants de 8 a 12 anys a
la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157). Amb inscripció prèvia.

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

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió dels grups de conversa en català “Xerrem”, a
càrrec de l’associació Veu Pròpia, a la Biblioteca del Districte 4 (c/ Infant Martí, 183).

A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, activitat per a famílies amb infants de fins a
3 anys a càrrec de Marta Casas, Anna López, Eva Marbà, Txell Pocino, i Montse
Regueira, a la Biblioteca Central de Terrassa (passeig de les Lletres, 1). Amb
inscripció prèvia.

A les 18.30 h:
Xerrades del PAME per a pares i mares: “Com actua el nostre pensament sobre les
emocions?” a càrrec de Júlia Prunés, infermera i doula. A la Biblioteca Central de
Terrassa (passeig de les Lletres, 1).
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