Agenda

Dimecres, 24 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, donarà la benvinguda a les persones participants a la
jornada tècnica “Aprofundint en el model Terrassa” organitzada per l’Associació de
Municipi i Entitats per l’Aigua Pública i l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a
la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges a l’inici de la jornada.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà a la roda de premsa de presentació de la 5a edició de la Fira de l’Oliva,
convocada per l’associació de comerciants El Tomb de Ca N’Anglada. L’acte, en el
que també participarà la secretària de l’Associació de Comerciants El Tomb de Ca
n’Anglada, Susana Medina; i el dinamitzador de l’Associació de Comerciants El
Tomb de Ca n’Anglada, David Traver; tindrà lloc a la Masia de Ca N’Anglada (c/
Mare de Déu del Mar, 49). L’acte comptarà amb una degustació d’oli de proximitat,
pa d’olives i botifarra de farigola.
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A les 17 h:
Els 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
d’abril de l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc el divendres 26 d’abril. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació de les bases del 10è Concurs de Narracions
Curtes Josep Soler i Palet, convocat per l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de l’Ateneu Terrassenc, i de la 9a edició digital dels textos seleccionats
en el concurs. L’acte, en el que també intervindrà el president de l’Ateneu
Terrassenc, Josep Corominas; el gerent de TerrassaCentre, Xavier Linares; i la
directora adjunta de la Biblioteca Central de Terrassa, Montserrat de la Torre; tindrà
lloc a la seu de l’Ateneu Terrassenc (c/ de Sant Quirze, 2). El Concurs de Narracions
Curtes Josep Soler i Palet, que arriba a la seva primera dècada, pren enguany una
rellevància especial pel fet que es compleixen 100 anys del llegat Soler i Palet a la
ciutat.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l'espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. Es treballa per conèixer la
importància de la nostra marca i els passos necessaris per poder crear-la, identificar
les estratègies necessàries per projectar-la i fer-nos visibles i posicionar-nos a la
xarxa. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de jardineria i horticultura, dins el projecte Jardí de
contes, liderat pel Servei de Cultura i pel servei de Promoció de la Gent Gran de
l’Ajuntament. A càrrec d’Àngels Fernández. Aquest projecte ha guanyat el premi
“Fem cultura amb els colors de la Unesco” 2018, convocat per la Federació Catalana
d’Associacions i Clubs Unesco (FCACU). Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell alt. A
càrrec de Joan Casas. 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:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “D’arbres, olives i oliveres” a càrrec de
Susagna Navo, en el marc de la V Fira l’Oliva. Activitat familiar per a infants a partir
de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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