Agenda

Dimarts, 29 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina
Soler, rebrà una representació de la junta directiva de l’Associació de Diabètics de
Catalunya, encapçalada per la seva presidenta, Imma Aymerich. La trobada tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el centre ocupacional “El regne de la
Pau” de la Fundació Privada Pro Discapacitats (PRODIS), al carrer de Pau Marsal,
136. Ballart assistirà a una actuació musical a càrrec d’usuaris del centre,
acompanyat de la directora, Ana Jiménez, i el gerent de PRODIS, Daniel Jonquera.

A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina
Soler, assistirà a la roda de premsa de presentació de la Pedalada Solidària
Sanfilippo que se celebrarà el 18 de maig, organitzada per l’Associació Sanfilippo
Barcelona, que lluita contra la Síndrome de Sanfilippo, malaltia degenerativa que
ataca el sistema nerviós central i provoca la mort prematura de les persones
afectades, i amb la col·laboració de l’Associació BTT Bonaire. L’acte tindrà lloc al
Casal Cívic del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte institucional commemoratiu del
desè aniversari de la Sindicatura Municipal de Greuges, que tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). Jordi Ballart
obrirà l'acte i donarà la paraula a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa,
Isabel Marqués, i a continuació el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó,
pronunciarà la conferència “La defensa dels drets des de la proximitat”. Tot seguit,
deu ciutadans i ciutadanes llegiran fragments de la Declaració Universal dels Drets
Humans i hi haurà una breu actuació musical a càrrec del guitarrista Victor Cervilla,
alumne de l’Escola Municipal de Música de Terrassa. Finalment, l'alcalde adreçarà
unes paraules als assistents per cloure l'acte.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, assistirà a la XX Trobada de corals d’Educació
Secundària de Catalunya, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340). L’acte està organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, amb
la col·laboració del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i de la Fundació
Antiga Caixa Terrassa. Aquest any la XX Trobada de Corals d’Educació Secundària
se suma als actes de commemoració del Tricentenari. Les 26 corals que intervindran
a l’acte comptaran amb l’acompanyament de l’Orquestra del Conservatori de
Terrassa, dirigida per Xavier Casademunt.

A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, rebrà al
seu despatx, en qualitat de president executiu de l’Associació de Col·lectivitats
Tèxtils Europees (ACTE), el director de CNA Federmoda, Antonio Franceschini. La
trobada representarà una primera presa de contacte de cara a l’organització del 4rt
Concurs de Joves dissenyadors Europeus que convoca ACTE amb la col·laboració
de CNA Federmoda, la patronal de l'artesanat i de la petita i mitjana empresa tèxtil
d’Itàlia. L’acte serà obert als mitjans gràfics a l’inici.
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A les 13 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, participarà en la roda de premsa de presentació
de la 4a Jornada de Futbol Femení, organitzada per la Federació Catalana de
Futbol, i que tindrà lloc el dia 1 de maig a l’Estadi Olímpic de Terrassa per
promocionar el futbol femení i convertir-se en punt de trobada per a totes aquelles
jugadores que formen part d’un club i que volen perfeccionar el seu nivell. L’acte
tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 18 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a la presentació del Passaport
Gastronòmic, impulsat pel col·lectiu Cuina Vallès, i el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental. L’acte tindrà lloc al Restaurant Can Vinyers (c/ de Pompeu Fabra, s/n,
Matadepera).

A les 18 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà el Lliurament de la 14a edició dels
Premis del Concurs de Punts de Llibre organitzat pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa. Durant l’acte, que tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1), també s’inaugurarà l’Exposició del concurs de Punts
de Llibre que es podrà veure fins al dia 20 de maig a la BCT. A l’edició d’enguany
dels Premis del Concurs de Punts de Llibre, han participat 39 centres educatius i
més de 7.000 infants.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats formatives de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació: “Treballar a
l’estranger”. Sessió de 5 h dirigida a persones que estan valorant marxar a
l’estranger per treballar o formar-se i que volen obtenir informació i recursos de les
diferents opcions i possibilitats que tenen al seu abast per fer-ho. Activitat
organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de
Terrassa i Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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A les 10 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell intermedi, a càrrec de Montserrat
García. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

A les 10 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 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
García. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

A les 15 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Xerrada per a 30
alumnes de 4t d’ESO de l’Escola El Cim. Es tracta del segon de tres tallers en què
els alumnes treballaran l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el jovent d’avui
fa servir per poder comunicar-se amb altres joves de forma fluida. Tindrà lloc a
l’Escola El Cim (c/ de Frederic Soler, 22).

A les 16 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).
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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:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: Story Time, Hora del conte en anglès.
Per a infants a partir de 3 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).

A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Acosta’t a la lectura”. Club de novel·la negra: “Yo
maté a Kennedy”, de Manuel Vázquez Montalbán, a càrrec de Xavier Serrahima. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Acosta’t a la lectura”. Club de lectura “Exit: salida
de emergencia. La receta de los expertos para salir de la crisis”, de Silvia Gelices. A
la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: “Espai estudi + 15”, per a joves a partir
de 15 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 20 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Recital líric, a càrrec de Laura Obradors i Maria
Arredondo, sopranos, i Víctor Galiano, piano, dins dels actes de celebració de
l’aniversari de la BD4 “7 dies, 7 anys”. Interpretaran àries i duets d’òpera i sarsuela
de diversos compositors. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’Associació
Amics de l’Òpera i Sarsuela de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).

A les 20 h:
BaumannLab: Projecció del curt “La criba (de los enfrentados) de Ramon B. Souza,
produït per SZA, en col·laboració amb Natalia Colors i el suport del projecte
BaumannLab. Entrada gratuïta. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).

A les 22 h:
12è Cicle “El cinema i la mort”: Projecció de la pel·lícula “Con amor, Liza”, de Todd
Louiso. Organitzat per la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A.
Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).

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

