Agenda

Divendres, 5 d’octubre

AGENDA
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Solidaritat i
Cooperació Internacional i Ciutadania, Adrián Sánchez, es reunirà amb l’alcalde de
Tetuan i president de Medcities / MedCités, Mohamed Idaomar. Medcities / Medcités
és una xarxa de ciutats mediterrànies, activa des del 1991 que té l’objectiu de
promoure el desenvolupament sostenible urbà com a política general de la regió
mediterrània. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez, participarà en l’acte commemoratiu del Dia Mundial
de la Paràlisi Cerebral. L’acte, al que també assistirà la regidora de Salut, Eva
Candela, comptarà també amb la lectura d’un manifest a càrrec de Maise Balcells,
presidenta del patronat de Prodis, membre de la Federació Catalana d’Entitats de
Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars (FEPCCAT) i de la Confederació ASPACE; i
amb una actuació musical a càrrec del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis. A les
20 h, es farà l’encesa de l’enllumenat de la façana de l’Ajuntament amb llums blaves
i taronges, els colors del moviment ASPACE. L’acte tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

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

A les 21.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela; de portaveus de Grups Municipals i de membres de la Corporació Local;
participarà en la 16è edició del Sopar Solidari AVAN – Associació Vallès Amics de la
Neurologia. L’alcalde farà els parlaments institucionals juntament amb Cristina
Urriza, presidenta de la Fundació AVAN, i Carme Beltran, secretària d’Atenció
Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El
sopar tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. Espai en el que es treballa
sobre el valor i la projecció de les competències personals i les potencialitats. Es
treballa per conèixer la importància de la pròpia marca i els passos necessaris per
crear-la, identificar les estratègies necessàries per projectar-la i fer-la visible a la
xarxa. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concurs: “Posem fil a l’agulla”. El concurs consisteix a
endevinar quin és el significat de la frase feta que es proposa i assenyalar l’opció
correcta. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres 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 de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió: “Parcs i biblioteques... naturalment!, amb motiu
del Dia Mundial dels Ocells. Coneguem els ocells jugant”. Mitjançant diversos jocs
s’hauran d’identificar aus diürnes i nocturnes mitjançant il·lustracions i del seu cant.
Destinat a infants de 5 a 10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes per a la igualtat de gènere”. A càrrec de Sara Genovart.
Destinat a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Clubs de lectura infantil i juvenil. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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