Agenda

Divendres, 24 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; presidirà la roda de premsa de presentació de la
Fira Modernista de Terrassa 2014, que tindrà lloc a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1). Veure convocatòria.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, participarà a l’acte de lliurament de premis
del 5è concurs de relats breus de Diari de Terrassa, que tindrà lloc a la Nova Jazz
Cava (passatge de Tete Montoliu, 24).

A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, participarà a la
concentració contra la violència masclista que se celebra cada dia 25 al Raval de
Montserrat.

A les 19.30h
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, participarà a l’acte de presentació de les
bases del 5è Premi Soler i Palet de relats breus, que tindrà lloc al Casal Cívic Vapor
Gran (passeig del Vapor Gran, 41).
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ALTRES ACTIVITATS

A les 10 h:
Cultura Emprenedora a l’Escola: l’especialista Teresa Mateu impartirà un taller als
alumnes de 5è curs d l’escola El Vallès que participen al projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola. Dins d’aquest projecte, els alumnes treballen en la creació
d’una cooperativa dedicada a la manufactura i comercialització de productes
d’artesania, com a assaig de la creació d’una empresa. Durant la sessió de demà es
tractaran temes relacionats amb el marxandatge, la col·locació del producte i el
procés d'atenció al client, d'una forma dinàmica i amb materials adaptats a alumnes
d’aquesta edat. Els alumnes podran participar activament aportant idees i propostes
relacionades amb la venda. El taller l’ha creat expressament l’Escola Superior de
Comerç i Distribució de Terrassa.
El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola és una iniciativa de la Diputació de
Barcelona que a Terrassa coordina l’Ajuntament de Terrassa. Enguany hi participen
les escoles El Vallès i Cultura Pràctica, on s’impartirà també aquest taller el proper
30 d’abril

A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: presentació de novetats editorials a la Biblioteca del
Districte 6 (rambla de Francesc Macià, 193).

A les 18 h:
Nascuts per llegir: taller infantil especial commemoratiu del setè aniversari de la
Biblioteca del Districte 4 (c/ Infant Martí, 183).

A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió dels grups de conversa en francès de la Biblioteca
del Districte 6 (rambla de Francesc Macià, 193). A càrrec de Javier Rodríguez.
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