Agenda

Dimarts, 20 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de les Arenes, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez rebrà una delegació dels alumnes de 5è de
l’Escola El Vallès que participen al projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola”,
impulsat i coordinat per la Diputació de Barcelona. A Terrassa el projecte està
gestionat pel Servei d’Educació municipal i pel Servei d’Emprenedoria i Economia
Social de l’Ajuntament, comptant també amb el suport d’altres departaments
municipals, serveis i entitats ciutadanes. En la seva visita al Servei d’Educació (c/ de
la Rasa, 24), els alumnes signaran el document de sol·licitud d’alta en el registre de
cooperatives escolars i se’ls lliurarà la targeta d’identificació fiscal. Anteriorment, a
les 9.30 h rebran una xerrada informativa sobre “Què és una Cooperativa i el codi
d’identificació fiscal” a càrrec d’una tècnica del Servei d’Emprenedoria i Economia
Social a l’Escola El Vallès (ctra. de Montcada, 91).

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

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16 h:
Mostra del Coneixement: “Història de Terrassa”. Sessió que té com a objectiu
conèixer el passat i la història de la ciutat adreçada als alumnes de Cicles Formatius
de Grau Superior de l’Institut Cavall Bernat. Es farà una visió general del
desenvolupament històric de la ciutat perquè l’alumnat pugui relacionar els
continguts amb el patrimoni històric de la ciutat davant la possibilitat que aquest
alumnat realitzi les pràctiques a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament o al Museu de
Terrassa. Xerrada organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament amb la col·laboració del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Tindrà
lloc a la Biblioteca l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “A l’aguait!”, presentació de la nova guia de
lectura de llibres de misteri “Segueix el fil”. A càrrec de Jordi Urbano, investigador
privat. Xerrada recomanada per a adults, adolescents i infants a partir de 12 anys. 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: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Joc brut”, de Manuel de Pedrolo. A
càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Mares i pares
representants als Consells Escolars, a càrrec de Montse Pastor de Formació
FAPAC. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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