Agenda

Dimecres, 21 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, oferirà demà una roda de premsa per presentar
la liquidació del pressupost municipal pel 2017, tancat amb un superàvit de més de
9,6 milions d’euros. Vega exposarà quina és la voluntat del Govern municipal sobre
la reutilització d’aquest superàvit i els condicionants que limiten l’acció municipal en
aquest àmbit. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa a les 12 h.
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela; de portaveus dels Grups Municipals i de membres de la Corporació Local,
rebrà l’equip masculí de Divisió d’Honor A del Club Egara, campió de la final de la
Copa del Rei d’Hoquei Herba 2018, disputada a València els passats 9, 10 i 11 de
març. L’alcalde també rebrà l’equip de Hockey Plus Club Egara – Fupar, campió del
torneig paral·lel a la competició de Copa del Rei disputat també a València. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat 1416).
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
El regidor de Qualitat Democràtica, Javier García, participarà en la Sessió formativa,
adreçada a entitats, sobre la convocatòria de subvencions per a projectes, activitats i
serveis per a l’any 2018, organitzada pel Servei de Qualitat Democràtica de
l’Ajuntament de Terrassa. La sessió tindrà lloc al Casal Cívic Ca n’Aurell (pl. del Tint,
4).
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A les 11 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, participarà a la roda de premsa
de presentació de la Formació sobre coeducació per a referents als centres
d’educació organitzada pel Casal de la Dona de Terrassa que tindrà lloc a la seva
seu (c/ de Galileu, 119).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Educació: Espectacle teatral: “Venim d’un silenci”,
representació d’un projecte pedagògic-teatral, amb històries, poemes, música i
cançons sobre la dictadura franquista, adreçat a alumnat d’ESO i Batxillerat. A
càrrec de la companyia Catorzedabril, que forma part de l’Associació Cultural del
mateix nom. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”: taller de jardineria i horticultura.
L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes aromàtiques,
fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la Biblioteca del
Districte 2. El taller “Jardí de contes” s'emmarca dins del projecte Terrassa, ciutat
amiga de les persones grans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: Sessió formativa adreçada a entitats
amb l’objectiu que coneguin tota la informació relativa a la convocatòria de
subvencions per a projectes, activitats i serveis per a l’any 2018 (termini, requisits,
documents i tramitació). A càrrec del servei de Qualitat Democràtica. Tindrà lloc al
Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Aula de cinema: “Hamlet. Adaptacions literàries”. A càrrec de Dani Jariod,
documentalista, docent de l’ESCAC i director artístic del Festival Memorimage.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’escacs per a infants. A càrrec de Daniel
Sebastià. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Cicle Mes de la Poesia: Recital poètic: “Dia Internacional de la poesia”. A càrrec dels
membres dels clubs de lectura i de tots els usuaris i usuàries de la Biblioteca que hi
vulguin participar. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil, de 7 a 10 anys, “El segrest de la
bibliotecària” de Margaret Mahy. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
A les 18 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Sessió de treball “Buscant feina de caps de
setmana”. A càrrec de Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de
Jacquard, 1).
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A les 18.30 h:
Terrassa Street Art: Taller on es treballen aspectes de música, dansa i teatre, per
acabar muntant un espectacle final amb tots els participants dels tallers. Projecte
d’art comunitari als barris gratuït i obert a qualsevol infant que hi vulgui participar. A
la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Tut-Tururut. Contes tradicionals i
d’autor”, a càrrec de Miqui Giménez. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18.30 h:
BaumannLab Laboratori de Creació Jove: Sessió #3/2018 Hack Club: “Intervenir
l’espai artístic”, a càrrec de Cristina Pardo i Citlali Hernández. Apropament a les
possibilitats de creació i intersecció entre l’arquitectura i l’art digital. Tindrà lloc a
BaumannLab (Casa Baumann ,av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Juguem amb la poesia”, per a infants a partir de 8 anys.
A càrrec d’Òscar Blanco. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès, de nivell avançat 1: “Jane Eyre”, de
Charlotte Brontë, a càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Cicles de vida, camins d’igualtat?: Emmarcat en la campanya del Dia Internacional
de les Dones, conferència: “Sexe i violència de gènere a la Terrassa moderna”. A
càrrec d’Alan Capellades Riera, tècnic de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.
Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
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