Agenda

Dijous, 18 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de Les Fonts, en el marc 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 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero, presentarà la campanya per al foment de la recollida
selectiva a Terrassa “Reciclar bé té recompensa”. A l’acte, que tindrà lloc a la Sala
de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), també hi
assistirà la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, Carme
Labòria.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al debat – col·loqui “Decidim decidir-ho
tot”, organitzat pels sindicats UGT i CCOO. L’acte es durà a terme a la Nova Jazz
Cava de Terrassa (ptge. de Tete Montoliu, s/n).

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor de Serveis Socials, Antoni Salvadó, assistirà a la inauguració de
l’exposició “Ritmes d’inspiració per a La Trobada”, de l’artista Núria Serra. Aquesta
mostra es fa a benefici de La Trobada, el restaurant del temps, un projecte ideat i
gestionat per l’ALEI, la xarxa d’entitats inclusives terrassenques. L’exposició es
podrà veure fins al dia 5 d’octubre al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català inicial. A càrrec de
de CAL, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
“Nascuts per llegir”: “Històries de la Rita”, a càrrec de Sara Fuente. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “La mesa del pecado”, a càrrec de
la seva autora, Margot Kidman. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
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