Agenda

Divendres, 1 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà a l’acte central de commemoració del
centenari del cinema Catalunya (c/ Sant Pere, 9), que consistirà en un passi de
fragments de pel·lícules d’època amb música en directe. A l’acte assistiran també el
regidor de Comunicació, Jordi Flores, representants dels grups municipals, el
director de l’Àrea Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals,
Francisco Vargas; la cap del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca
de Catalunya, Mariona Bruzzo; el director de l’ESCAC, Sergi Casamitjana; i el
director del Festival de Cinema d’Autor de Barcelona Noucinemari, Carlos R. Rios, a
més de representants de diferents institucions i entitats de la ciutat. L’alcalde visitarà
també l’exposició instal·lada al vestíbul del cinema amb motiu del centenari.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 21 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, assistirà al sopar solidari
anual organitzat per Amics de FUNDASE a Centre Cívic President Macià (rambla de
Francesc Macià, 189).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a les
empreses i els professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de Sant Jordi”, a càrrec de Mireia Abellán. Activitat
adreçada a infants a partir de 3 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Dia internacional del llibre infantil i
juvenil”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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