Agenda

Divendres, 16 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina
Soler, es reunirà amb una delegació del comitè d’empresa del Consorci Sanitari de
Terrassa per parlar sobre la situació del CST en l’actual context econòmic. L’acte
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, al sorteig de
la Copa del Rei i de la Reina d’Hoquei Herba que tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, s/n). La Copa del Rei i de la Reina és la competició
espanyola amb format d’eliminatòria per excel·lència. Hi intervenen el vuit primers
equips classificats a la Lliga regular, tant en la categoria masculina com en la
femenina. Un altre dels valors afegits que ofereix aquesta competició és la plaça
directe a l’Eurohockey League, on hi participen equips europeus de màxim nivell.
Enguany, la Copa del Rei i de la Reina es disputaran a les instal·lacions de l’Atlètic
Terrassa Hockey Clubn els dies 13, 14 i 15 de març.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...”. Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Per a joves de 12
a 15 anys. 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 “The princess and the pea”,
a càrrec de Salt Idiomes. Activitat organitzada per la BCT i Salt Idiomes. Per a
infants a partir de 4 a 12 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Trobades a la terrassa: presentació del llibre “La
pequeña historia de Martina Todrat”, de l’autora local Sílvia Font Cistaré, a càrrec de
la mateixa autora. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del Bau House: Tertulàndia, trobada multilingüística per compartir idiomes i
experiències. Al Bau House (av. de Jacquard, 1).
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A les 19.30 h:
Exposicions de Terrassa Arts Visuals: Inauguració de l’exposició “Estratègia de la
precarietat”, a càrrec de Francesc Abad, que es podrà veure a la Sala Muncunill (pl.
Didó, 3) fins al 22 de març. Aquesta exposició, produïda per ACVic Centre d’Arts
Contemporànies i comissariada per Miquel Bardagil i Magdala Perpinyà, pretén
configurar-se com un epíleg de la trajectòria artística de Francesc Abad (Terrassa,
1944), pioner de l’art conceptual a Catalunya, de manera que traça un recorregut
pels seus darrers treballs.
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