Agenda

Dijous, 24 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb representants de la Junta Directiva de
la Delegació del Vallès Occidental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona, encapçalats pel Delegat del Vallès Occidental,
Bernat Navarro, per parlar de diversos temes d’interès per als col·legiats i les
col·legiades. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20.30 h:
Emissió de l’entrevista a l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, a càrrec de la directora
del Canal Terrassa, Montse Prat, i del director del diari digital Món Terrassa, Joan
Manel Oller. L’entrevista s’emetrà al Canal Terrassa. L’entrevista també s’emetrà el
mateix dijous 24 de gener a les 23.30 h i a les 14.30 h el divendres 25 de gener.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Salut i d’Esports, Eva Candela, presentarà demà en roda de premsa
la segona edició del programa “Mou-te, tu hi guanyes!”. L’acte tindrà lloc a les 12 h a
la Sala de Premsa. “Mou-te, tu hi guanyes!” és un programa d’activitat física
saludable impulsat per l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de diferents
entitats i clubs esportius. El programa aplega activitats organitzades per les entitats i
pel mateix Ajuntament, a través dels serveis de Salut i Comunitat i d’Esports.
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A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la presentació del número 33 de la revista d’història “Terme”. L’acte
inclourà la conferència “Els milicians terrassencs de la columna Macià-Companys:
lluitadors de l’ideal”, a càrrec de l’historiador Marc Ferrer. L’acte tindrà lloc a l’Arxiu
Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 19 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela,
participarà en l’acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació “Terrassa Ciutat
Mediadora”, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER). A
l’acte també participarà Ana María Velasco, diputada cinquena de la Junta de
Govern de l’ICATER i president del Centre de Mediació de l’ICATER (CEMICAT); el
director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Xavier
Bernadí; i el president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’ICATER,
Ignasi Puig. L’acte tindrà lloc a la seu de l’ICATER (c/ de Gabriel Querol, 21-23).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10.30 h:
Biblioteques, cinema... acció!: Aula de cinema: “Art i cinema”. A càrrec de Daniel
Agudo de l’ESCAC. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc 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’aventura de llegir: Xerrada infantil “Parc, naturalment... Senglars, guineus i altres
bestioles del Parc”. A càrrec de Damià Hoyos, guarda forestal del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Ai quin fred que fa!”. Destinat a famílies amb infants fins a tres
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: Taller: “On són les habilitats socials del nostres fills i
filles?”. A càrrec de Rut Garcia. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura del dijous: “Nivells de vida”, de Julian Barnes. A
càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert: “Intercanvi musical”. A càrrec de grups de
música de cambra del Conservatori Professional del Bruc de Barcelona i de grups
de música de cambra de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa.
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Dins del XXXII Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. Entrada gratuïta que
cal retirar a l’Auditori Municipal a partir de dues hores abans de l’inici del concert.
Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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