Agenda

Divendres, 22 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i del tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; es reunirà amb el Consell de Mina Pública
d’Aigües de Terrassa, encapçalat pel seu president, Marià Galí, que li presentarà el
programa d’actes de celebració del 175è aniversari de la companyia. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, es reunirà amb el
degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Ignasi Puig, per parlar dels actes de
celebració de la Festa de Sant Raimon de Penyafort, patró dels advocats. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; assistirà a l’acte d’inauguració de la 45a Fira d’Abril de Catalunya 2016
organitzada per la Federación de Entidades Andaluzas en Catalunya. L’acte tindrà
lloc a la Fira d’Abril de Catalunya (Parc del Fòrum de Barcelona, Arc d’entrada del
Real).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presentarà la concessió, per part de
l’Ajuntament de Terrassa, dels terrenys destinats a l’ampliació de l’Institut Can Roca,
per la qual es concedeix a la Generalitat la llicència per a l’ús temporal d’un terreny
de 1.001 m2 de superfície, que forma part de la vialitat del carrer de Vilafranca del
Penedès, per a l’ampliació del centre educatiu. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició
“A prop de... Romà Vallès”, organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament i les
Escoles Bressol Municipals La Casona, Coloraines i Vallparadís. En l’exposició es
podrà veure el resultat del treball que l’alumnat de les tres escoles bressol han portat
a terme amb l’artista Rat Soriano per donar a conèixer la figura del pintor i pedagog
Romà Vallès. L’exposició es podrà veure al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Concert amb motiu de la revetlla de
Sant Jordi i dels actes de celebració del 9è aniversari de la Biblioteca del Districte 4,
a càrrec del Quartet de clarinets de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Treball als Barris”. Finalització del curs “Formació
integrada de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals. Finalització de la part
teòrica de formació ocupacional i inici del període de pràctiques en empreses. Tindrà
lloc al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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Terrassa Aposta per a l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
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 10.30 h:
Activitats de BCT Xarxa: Xerrada: “La figura de Cervantes”, a càrrec de Sara Codina.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Nascuts per llegir: “Contes de Sant Jordi”. Activitat adreçada a famílies amb infants.
Tindrà lloc al CAP Rambla (rbla. d’Ègara,388).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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Activitats de la BCT Xarxa: Taller intergeneracional d’il·lustració i punts de llibre, a
càrrec d’Amèlia Estrada. Activitat adreçada a infants a partir de sis anys,
acompanyats dels pares, avis, tiets i germans grans. A la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller Infantil: “Fes la teva rosa de Sant Jordi amb feltre”,
a càrrec de Monica Bastida. Activitat adreçada a infants de vuit a dotze anys. A la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller per adults: “La pràctica del ioga a la vida diària”, a
càrrec d’Oriol Alcaraz, professor de ioga de l’Associació Cultural Musubi Aikido. Amb
motiu de l’aniversari de la BD4. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil per dibuixar els personatges del Quixot, a
càrrec dels il·lustradors Montse Rubio i Pol Serra. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “El Libro del Lector” de Ricardo
Rabello. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concert de cant coral, a càrrec de la Coral de la
Parròquia de Sant Cristòfor. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 20 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concert a càrrec de la Coral d’adults de l’ESMUT. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 20.30 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: Concert de jazz, a càrrec de la Cooperativa de Música de
l’Escola Tecnos. Concert amb alumnes de l’Escola Tecnos. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 20.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concert de 4 veus. Cor pares i mares del Conservatori de
Terrassa, dirigit per Miquel Garcia. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 21.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Muncipal: Concert: “Oltra i altres”, a càrrec de
Dríade Grup Vocal, dirigit per Lluís Yera. Dins del Cicle Músiques del Cor. Tindrà lloc
a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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