Agenda

Divendres, 15 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la Jornada de portes obertes de l’Escola Municipal
d’Educació Especial El Pi. Aquesta Jornada s’adreça a les famílies de l’alumnat i a la
ciutadania en general, per mostrar el treball cooperatiu realitzat entre tot l’alumnat de
l’Escola. L’acte tindrà lloc a la Torre Mossèn Homs (c/ de la Torre Mossèn Homs, 2).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de cloenda institucional de
les Jornades “Som Elèctrics? – Setmana del vehicle elèctric”, sorgida amb la finalitat
d’apropar la realitat del vehicle elèctric a estudiants, empreses, administracions
públiques i públic en general, que tindran lloc al mNACTEC del 12 al 17 d’abril.
Aquestes Jornades estan organitzades pel Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya – mNACTEC, amb una idea original de Sol Roig i la supervisió tècnica de
BioQuat. També compta amb la col·laboració del Grups de Gestors Energètics de
Catalunya i de l’Institut Català d’Energia, i amb el suport de l’empresa Circontrol i
d’altres companyies líders del sector energètic i de l’automòbil. L’acte, al que també
assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol,, tindrà lloc al
mNACTEC (rbla, d’Ègara, 70).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà l’alumnat i l’equip docent
participant en l’intercanvi entre l’Escola Vedruna Vall i l’Escola Mater Dei de
Brussel·les. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, i la regidora del Districte 2, Lluïsa
Melgares, assistiran a la Diada de commemoració del Dia Internacional del Poble
Gitano, organitzada per l’Esplai Tremola amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a la plaça de Torre-sana.
A les 20 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
assistirà a l’acte de celebració del 4t aniversari del Banc del Temps a Terrassa. El
Banc del Temps és una xarxa d'intercanvi de temps entre diferents persones per
donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis, de manera puntual. L’acte
tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 21 h:
El regidor d’Esport, Dani Nart, assistirà al Campionat d’Espanya de Boxa, que tindrà
lloc al Pavelló Joan Creus de Ripollet (rbla. dels Pinetons, 1, Ripollet).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per a conèixer les potencialitats de les persones
i que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114).
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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
empreses i 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. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...” Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 2).
A les 18h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Els picarols”. Activitat adreçada a infants de
vuit a deu anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Saint George and the Dragon”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat
adreçada a infants a partir de quatre a dotze anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Dibuixem amb l’Ona i el Marc”, activitat infantil a càrrec
de Mari Fortea. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Trobades a la Terrassa: Presentació del poemari: “La despiadada frontera entre el
silencio y el latido”, de David Yeste, a càrrec de l’autor i de Puri Sánchez. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1), dins del cicle Trobades a la
terrassa.
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