Agenda

Divendres, 13 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora d’Organització i
Recursos Humans, Gracia García; i de membres de la Corporació Local; presidirà
l’acte de recepció al personal jubilat de l’Ajuntament de Terrassa, empreses
municipals i organismes autònoms de l’any 2017. L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i de la regidora de Serveis Socials,
Gracia García, es reunirà amb una delegació de la junta directiva d’ALEI (Associació
Local d'Entitats per a la Inclusió de Terrassa), encapçalada per la seva presidenta,
Ester Pérez. L’objectiu de la reunió és presentar a l’alcalde la nova junta directiva de
l’entitat, així com exposar la situació dels diferents projecte que desenvolupa. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado; i de membres de la Corporació
Local, assistirà a la inauguració del IV Festival Didó de Música i Titelles de Terrassa;
que se celebrarà demà al CEM (passeig del Vapor Gran, 17). El festival se celebra
entre el 13 i el 21 d’abril, organitzat per l’Associació Amics de la Música de Terrassa
i el CEM, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.

terrassa.cat
Servei de Premsa
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 10.30 h:
El regidor de Transparència, Javier García, oferirà demà divendres una roda de
premsa per presentar el Baròmetre de la Ciutat 2018, una enquesta ciutadana
elaborada per iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa. Amb aquesta enquesta, que
serà periòdica a partir d’ara, el consistori dóna compliment als requeriments de la
Llei de Transparència i obre una nova via de comunicació amb la ciutadania. La roda
de premsa se celebrarà a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
A càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei d’Universitats: Sessió informativa sobre l’accés a la universitat.
A càrrec del Cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de
Catalunya, Jesús Maria Prujà. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Escola Superior de
Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT (c/ de
Colom, 11).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica. Parella TIC. A càrrec de l’Institut
Investigador Blanxart. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 18 h:
L’hora del conte: Presentació dels llibres infantils: “Els contes del Pere i la Valentina”
de Núria Riera, a càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Terrassa llegeix...: Paraules, música i emocions. Presentació del llibre: “Ànima
d’acer” d’Anna Casamitjana Costa, a càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Sant Jordi a la BCT Xarxa: “Elmer presenta... novetats de Sant Jordi!”. Activitat
destinada als infants. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Projecció: “Chomón, màgia, pocions i fades”. A càrrec de
la Filmoteca de Catalunya. Aquesta sessió inclou vuit curtmetratges de gènere
fantàstic amb la voluntat de fer arribar als més petits el llegat del cinema mut. Es
projectaran: La fada primavera, L'espluga de la bruixa, La llegenda del fantasma, El
peu del moltó, El pescador de perles, La casa embruixada, L'espectre roig i Creació
de la serpentina. El narrador Artur Díaz interactuarà amb els infants, acostant-los al
món màgic de Segundo de Chomón. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessions de Filmoteca: “Documentals de la República
1931-1933”. A càrrec de la Federació Catalana de Cineclubs. Amb motiu del 75è
aniversari de la proclamació de la Segona República, la Filmoteca de Catalunya
encarregà en Ferran Alberich una tria dels seus fons coetanis. En sorgiren quatre
programes, que presenten els films tal qual han sobreviscut, amb el muntatge i el so
originals i deixen veure, no solament les imatges dels esdeveniments històrics, sinó
també el naixement de la propaganda en el sonor, els primers experiments del so a
Catalunya, la concepció periodística dels primers noticiaris i el desenvolupament del
cinema com arma propagandística, durant la Guerra Civil. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre: “La xocolatina” de Marta i M. Lluïsa
Magaña, a càrrec de Manuel Álvarez. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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