Dissabte, 17 de gener

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la Fira del Corredor, organitzada per
l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, que tindrà lloc de 10 a 20 h a l’Hotel
Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98). Durant la Fira es podran retirar els
dorsals per a la Mitja Marató de Terrassa, que se celebrarà el dia 18 i es trobarà
informació detallada de la cursa, a més de diversos estands dels col·laboradors de la
cursa i d’altres amb productes específics per als corredors.
A les 17.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
representació de l’obra “Matrioska”, a càrrec de la companyia de teatre Sol Solet.
L’entrada es destinarà als projectes d’alimentació, sanitat i educació a favor de la
infància d’Ucraïna. L’acte, organitzat per l’associació TANU (Terrassa Ajuda Nens
d’Ucraïna) tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5). Els
assistents també podran aportar llaunes de conserva (paté, tonyina i sardines) per
participar en la campanya Dóna’ns la llauna per Ucraïna, que es donaran al Banc
d’Aliments de la Fundació Tot Cor de Nikopol.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Educació Ambiental: Trobada d’intercanvi de
compostaires. Tindrà lloc al Club Catalunya (ptge. de Tete Montoloiu, s/n).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi
lingüístic”, a càrrec d’Aprenem Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Hora del conte: “Història viatgera”, a càrrec de Sandra
Rossi. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “L’armari de l’Olívia”, per a
famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Cicle Art Terrassa 2015: Inauguració de l’exposició “Hi havia una vegada”,
fotografies i narracions a càrrec de Carme Busqueta / Mercè Estruç. Es podrà veure
a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28) fins al dia 9 de febrer.
A les 21 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Teatre: “Llibert”, de Gemma Brió, dirigida
per Norbert Martínez. A càrrec de la companyia Llibertàries. Al Teatre Alegria (c/ de
Gaudí, 15).
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Diumenge, 18 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
donarà el tret de sortida de la 16a Mitja Marató Ciutat de Terrassa, organitzada per
l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa. La sortida tindrà lloc al passeig del
Vint-i-dos de Juliol a l’alçada del carrer Major de Sant Pere. Posteriorment, a les
10.15 h, l’alcalde donarà el tret de sortida de la 10a edició de la cursa de 5 km Santi
Centelles al passeig del Vint-i-dos de Juliol a l’alçada del carrer de Salmerón.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
lliurarà els premis als primers classificats de cada categoria de la 16a Mitja Marató
Ciutat de Terrassa i de la 10a cursa Santi Centelles. El lliurament es farà al Pla de la
Font de l’Apotecari amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a l’ordenació de preveres que anirà a càrrec del bisbe de Terrassa Josep
Àngel Saiz Meneses. L’acte tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al dinar que, amb motiu de la 16a Mitja
Marató Ciutat de Terrassa, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató
Terrassa, se celebrarà a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
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

A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, al partit de
futbol corresponent a la 20a Jornada del Campionat de Lliga de 3a Divisió que
enfrontarà el Terrassa FC amb el CE Europa. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic
de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).

Dilluns, 19 de gener

AGENDA
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà un Ple Extraordinari i Urgent (per a més
informació podeu consultar la convocatòria que us hem enviat). La sessió se
celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “On busquem feina?”. En aquest
espai de coneixement es proporciona informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. S’incidirà en on buscar feina i especialment com, posant
especial atenció en l’actitud amb la qual s’ha d’afrontar el procés de recerca, ja que
és un aspecte fonamental que pot ajudar en la tasca i obrir nous canals i
oportunitats. La formació tindrà lloc a la seu del Servei d’Ocupació, a l’Edifici Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Una imatge, mil paraules!”, adreçat a joves de 12
a 18 anys. A càrrec de Patricia Sánchez. Activitat que ajuda a treballar la creativitat
mitjançant l’escriptura. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats del Districte Jove: #+KCine!, taller per a joves. Activitat organitzada per
BCT Xarxa i Baumann Oficina Jove. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Xerrada: “Què han de menjar els nostres fills?”, adreçada a
famílies amb infants fins a tres anys. A càrrec d’Erika Guallart, infermera del CAP
Rambla. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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