Agenda

Dimecres, 18 de febrer
AGENDA
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets
Civils, Lluïsa Melgares, rebrà el nou degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Terrassa, Ignasi Puig, acompanyat del vicedegà del Col·legi, Jaume Sales. La reunió
servirà de presentació del nou degà a l’alcalde de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials,
Antoni Salvadó, dinarà al restaurant La Trobada, el restaurant del temps, on es
trobarà amb el president de l’Associació Local d’Entitats per a la Inclusió de Terrassa
(ALEI), Ricardo Ramírez; la secretària d’ALEI, Lídia González; el coordinador tècnic
de La Trobada, Pau Consola; i un client de temps. Durant la reunió es tractarà de les
noves accions que estan dissenyant els responsables de La Trobada de cara al
2015, com la d’introduir la figura del client prescriptor. Es tractaria de persones
referents a la ciutat que donarien suport a la iniciativa de La Trobada anant-hi a dinar
amb una periodicitat mensual. La Trobada, el restaurant del temps, és el primer del
país on es paga amb diners (una part de la clientela) o amb temps (l’altra). Obert a
tothom, reuneix clients que cerquen un menú de qualitat a bon preu i altres que,
afectats per la crisi, no el poden pagar. Aquests últims hi arriben a partir d’un
protocol de derivació i hi dediquen temps com a resposta voluntària a l’ajut rebut. El
projecte l’impulsen ALEI (la xarxa de 31 entitats inclusives del tercer sector de
Terrassa) i l’Ajuntament, i té el finançament de la Fundació La Marató de TV3, el
suport de Càritas i la col·laboració de la colla castellera Minyons de Terrassa. L’acte
tindrà lloc a La Trobada (c/ del Teatre, 4).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges al principi de la trobada.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Mostra del Coneixement: “Història de Terrassa, conferència sobre el franquisme”.
Impartida per Bernat Pizà i Marcel Taló, membres del grup de treball endegat
enguany pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, dedicat a impartir tallers
d’història local. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 256).
A les 16 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Els dimecres en els Telers: Xerrada: Cuina tradicional catalana de Setmana Santa. A
càrrec de Rosa Maria Vázquez, monitora de tallers de cuina. Activitat organitzada pel
Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament. Al Complex Els Telers (c/ de
Sant Ildefons, 8).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Osteoporosi: Ens cuidem bé els ossos?”, dins
del cicle Cerquem salut! Xerrades de salut comunitària a càrrec de professionals del
Consorci Sanitari de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “El llop ferotge?”, a càrrec de Sara
Fuente. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Un conte, un somni: “Tastet de Lluna”, a càrrec de l’Escola
Bressol El Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat. “Dràcula”, de Bram
Stocker, a càrrec de Raúl Reyes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Xerrada Art Now. “Claus
per atendre l’art actual: Art i noves tecnologies”, a càrrec de Pilar Bonet. Xerrades
conjuntes amb Terrassa Arts Visuals i l’Escola Municipal d’Art i Disseny. Al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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