Agenda

Dimarts, 29 de gener
AGENDA
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la roda de premsa de presentació de la Casa de la Música de
Terrassa, juntament amb Lali Pujol, directora de la Casa de la Música de Terrassa.
El projecte de la Casa de la Música de Terrassa contribuirà a complementar i millorar
l’oferta musical existent a la ciutat en diferents àmbits i nivells. La roda de premsa
tindrà lloc a El Vapor – Espai de creació musical (c/ de la Mare de Déu dels Àngels,
76).
A les 16.30 h:
El portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
de gener de l’Ajuntament de Terrassa, del proper dijous 31. La roda de premsa
tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 16.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, presidirà el Plenari de
la Taula de Mobilitat amb el següent ordre del dia:
1. Presentació i debat de la proposta de la nova Ordenança de Mobilitat, que
inclou la regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal.
2. Altres aspectes d’interès dels membres de la Taula.
La reunió tindrà lloc a la sala d’actes del Casal Cívic de Sant Pere (pg. del Vint-i-dos
de Juliol, 337).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què 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 (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”. A càrrec de l’Hospital de Dia de Salut
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a les
persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
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l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17.30 h:
Llegir per créixer: Juguem amb el contes: “On és el conillet?” i “Word to word”. Per a
infants de tres a cinc anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Monogràfic d’Emprenedoria.
Claus per ser una persona emprenedora”. Adreçat a l’alumnat de batxillerat i cicles
formatius. A càrrec del Servei d’Emprenedoria i Economia Social. Tindrà lloc a la
Baumann Oficina Jove (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Fes el teu llibre”, a càrrec de Laura de
Rueda. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Quan l’adolescència es complica, necessitem eines
com a pares”. A càrrec de l’Asociación Raices. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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