Agenda

Divendres, 9 de febrer

AGENDA
A les 10.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la sortida de la Rua de Carnestoltes
comunitària organitzada pels centres d’ensenyament públic del barri de Can Boada
del Pi (Escola Bressol Municipal Espígol, Escola Marià Galí i Guix, i Institut Nicolau
Copèrnic). La sortida es farà des de l’Escola Bressol Municipal Espígol (c/ dels Ceps,
3).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora del Districte 2,
Gracia García, assistirà a la Rua de Carnestoltes comunitària de les escoles al
Districte 2 que s’organitza a l’espai de l’antic Mercadal del barri de Montserrat. Els
alumnes de les escoles Les Arenes, Roser Capdevila, Mare de Déu de Montserrat i
Salvador Vinyals, sortiran des de les seves escoles fent una rua amb animació
pròpia per confluir totes a la cruïlla de l'avinguda de Madrid amb el carrer de
Salamanca. Des d’allà faran l'últim tram plegats i arribaran, cap a les 11.30 h, a
l'espai de l'Antic Mercadal de Montserrat, on els espera un grup d'animació per fer
una petita festa, de prop d’una hora de durada.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; farà una roda
de premsa per presentar el balanç de les Polítiques Actives d’Ocupació del Servei
d’Ocupació municipal corresponents a l’any 2017. La roda de premsa tindrà lloc a la
sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 16.45 h:
L’alcalde de Terrassa Alfredo Vega; acompanyat de la regidora de Gent Gran, Eva
Candela; i del regidor del Districte 3, Jordi Rueda; assistirà a la sortida de la Rua
organitzada per la Llar de la Gent Gran de les Fonts, l’Associació de Veïns i
Propietaris de les Fonts i altres entitats del barri. La sortida es farà des de la Llar de
la Gent Gran de les Fonts (c/ de Santa Teresa, 1) i finalitzarà al Poliesportiu del
Complex Esportiu Municipal Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès (c/ del
Priorat, s/n), on es farà una xocolatada amb música, ball i lliurament de premis a les
millors disfresses.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, rebrà la jugadora terrassenca de handbol del club BM La Roca, Emma
Serna, guanyadora d’una medalla d’or en la categoria infantil al Campionat
d’Espanya de Seleccions disputat a Vigo i Pontevedra entre el 3 i el 7 de gener. La
recepció ha tingut lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica: Taller de mòbil. A càrrec de Montse
sabater. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Als mercats es fa salut: Taller: Cuina de Carnestoltes. Tindrà lloc al Mercat Municipal
de la Independència (raval de Montserrat, 41).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil Dosos: “Anem de festa” de Lola
Casas. A càrrec de Teresa Casals. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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