Agenda

Dimarts, 19 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera, participarà en l’Acte d’Homenatge a la Gent Gran de 90 i 95 anys de
l’Associació d’Amics i Amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià. L’acte tindrà
lloc al Casal de la Gent Gran Anna Murià (Edifici Els Telers, c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de lliurament de la Medalla
d’Honor de la Ciutat de Terrassa a l'artista, activista cultural i mecenes Salvador
Alavedra i Invers (Terrassa, 1919-2015), que rebrà a títol pòstum la més alta
distinció de la ciutat com a prova de reconeixement per la seva trajectòria com a
artista, promotor i erudit del patrimoni cultural i figura destacada de l'associacionisme
de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la colla del Drac Baluk Astaroth i diables de Ca
N’Aurell, encapçalada pel seu president, Gerard Català, qui presentarà a l’alcalde els
projectes de l’entitat per a la nova temporada. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia.

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor de
Manteniment Urbà i Parcs Urbans, Amadeu Aguado, participaran, juntament amb
Haritz Ferrando, membre del BiTer (Associació BiciTerrassa Club) en la roda de
premsa de presentació del projecte del Monument a la bicicleta. L’acte, organitzat
pel BiTer i l’Ajuntament de Terrassa, coincidint amb el Dia Mundial de la Bicicleta,
tindrà lloc a la cantonada del pg. del Vint-i-dos de Juliol amb el pg. de les Lletres.
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà, per delegació de l’alcalde,
l’acte d’intercanvi de l’Escola Mare de Déu del Carme, de Terrassa, i Rudbeckskolan
d’Örebro (Suècia). L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Pacte Local per a l’Ocupació. “Curs d’Apoderament
per a persones en situació de canvi professional”. Formació per conèixer les
potencialitats de les persones i que aquestes puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: III Cicle de Cultura medieval. “Llull a l’escola”, a càrrec dels
alumnes de 4rt de l’Escola Ramón Pont. Es tracta d’una representació amb ombres
xineses de fragments del “Llibre de les bèsties” de Llull, per part dels alumnes de P5.
A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. “Inici del camí de
l’orientació professional”. Xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que les persones
interessades puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o
interessos. Tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Aspectes a tenir en compte a
l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa dirigida a emprenedors i
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei Jove: Taller de Tècniques d’estudi L’Estudem: “Millora la
organització de les teves hores d’estudi, com preparar els exàmens i pautes per fer
millor els esquemes a l’hora d’estudiar”. A la Baumann Oficina Jove (av. de
Jacquard, 1).
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A les 16 h:
Activitats del Servei Jove: Taller: Emprenedoria social Like Comunicació: “Aprèn a
potenciar les experiències, valors i les actituds que has de tenir present davant
qualsevol repte professional”. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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:
L’hora del conte: “No vull ser mico!”; a càrrec de El Gegant Edicions. Activitat
adreçada a infants de quatre a nou anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Espectacle infantil: “Princeses, dracs i altres animalons”,
a càrrec de la Cia. Patawa. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “El Complot mongol”, de Rafael Bernal.
A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “El noi del bus” d’Aina Li, a càrrec
de l’autora. Comptarem amb la presència de l’escriptor local Xavier Serrahima. A la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa: Presentació del llibre: “Per què diem...
L’origen de 100 dites populars”, d’Albert Vidal i García. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric
de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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