Agenda

Dijous, 10 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 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la reunió del plenari del Consell
Municipal de la Cultura i les Arts, en què es debatrà el Llibre blanc de la Cultura de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (rambla
d’Ègara, 270) (veure convocatòria).
La reunió serà oberta als mitjans gràfics només a l’inici.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 17 h:
La regidora presidenta del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Festa de la
Primavera que organitzen l’esplai Tremola, el Centre Obert de Vilardell i l’Ajuntament
de Terrassa, a través del programa Districte Jove i dels Serveis Socials. L’activitat
tindrà lloc a la plaça de Torre-sana i constarà d’una gimcana per a nens i joves amb
diferents tallers i activitats, a més d’un berenar comunitari i la realització d’un mural.

A les 18.30 h:
El regidor d’Universitat i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo, assistirà a
la conferència “L’alimentació del futur” a càrrec del doctor Guillermo Cárdenas,
dietista i nutricionista de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. L’acte, que tindrà lloc
a la Masia Freixa (plaça de Josep Freixa i Argemí, 1), l’organitza l’Ajuntament de
Terrassa a través del servei d’Universitat i Societat del Coneixement.

ALTRES ACTIVITATS

Al llarg del matí:
Programa d’Educació Viària: agents de la Policia Municipal de Terrassa faran dues
xerrades sobre seguretat vial a l’Institut Terrassa (rambla d’Ègara, 331). L’activitat
s’adreça a alumnes d’ESO. Es preveui l’assistència de més d’un centenar
d’alumnes. Els mitjans interessats poden assistir a les 10.50 h, quan finalitzarà la
primera part, dedicada específicament a seguretat vial, i podran parlar amb els
conferenciants, alumnes i/o professorat del centre. A les 11.30 h començarà la
segona sessió, que serà oberta als mitjans, i que estarà més centrada en l’àmbit de
les drogues.
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: curs d’iniciació i utilització de Facebook a càrrec de Sara
Belassfar, a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de lectura “El gust per llegir” per a infants de 8 a 12
anys, a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).

A les 17 h:
Banc del Temps: grup de conversa en català a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193). Adreçat a persones adultes que saben una mica de català
però no s'atreveixen a mantenir converses i vulguin guanyar fluïdesa i seguretat.

A les 17.30 h:
Programa Thao: activitat infantil “Vine a jugar a la xarranca!!!” a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ Germà Joaquim, 66).

A les 18 h:
L’hora del conte: Story time, “Hora del conte en anglès: Story time”, a càrrec de
voluntaris del Banc del Temps, a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).

A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: sessió del Club de lectura juvenil (13-16 anys). Amb inscripció
prèvia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ Infant martí, 183).

A les 18 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix”, a la Biblioteca del Districte 4 (c/ Infant
Martí, 183).

A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: xerrada “Els san del Kalahari” a càrrec de Montserrat
Muntada, a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

A les 18.30 h:
Trobades a la Terrassa: presentació del llibre: “M’han donat carbasses!” de Jordi
Palet, a càrrec de l’autor, a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: sessió del Club de Lectura de la Biblioteca Central de Terrassa
(passeig de Les Lletres, 1) dedicada al llibre “La marca de l’home”, de Philip Roth. A
càrrec de David Yeste.

A les 19.30 h:
Temporada de Música: actuació dels combos i Big Band del Conservatori a l’Auditori
Municipal de Terrassa (passeig d’Ernest Lluch, 1).
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