Agenda

Divendres, 26 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes
d’abril que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’LGTBIQ, Gracia García, assistirà a la concentració en commemoració
del Dia per la visibilitat lèsbica en què es llegirà el manifest de la FELGTB
(Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), a càrrec
d’Anna Carmona, ginecòloga de l’ASSIR CAP Rambla i de l’Hospital Mútua de
Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat,
14-16).
A les 18 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà a l’activitat familiar L’hora del conte:
“Contes cantats i encantats” a càrrec de Miqui Giménez. L’acte, que tindrà lloc a la
plaça d’Ibèria forma part dels actes de celebració del 4t aniversari del Bibliopunt de
Can Parellada.
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de l’exposició col·lectiva de pintors i pintores de la Societat
Coral Joventut Terrassenca “Coro Vell” i a la presentació del Premi de Cinema Pla
Seqüència, obert a filmacions realitzades en únic pla d’una durada màxima de tres
minuts ambientades en la Fira Modernista. L’acte tindrà lloc al Coro Vell (c/ de Sant
Marian, 122).
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:
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 17.30 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre: “El càtar proscrit” de Jaume Clotet. L’acte
comptarà amb la participació de l’autor. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte en anglès – Story Time: “Saint George’s
Day”, a càrrec de Salt Idiomes. Recomanat per a infants a partir de quatre anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “L’olivera màgica”, dins de les activitats
de la V Fira de l’Oliva. Activitat familiar a càrrec d’Agustí Planes “Tinet” per a infants
a partir de 4 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Le petit prince” d’Antoine de SaintExupéry. A càrrec de Xavi Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Clubs de lectura infantil juvenil: “Cançons per la Paula” de Blue
Jeans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 21 h:
Terrassa Música Clàssica: “Canço d’amor i de guerra”, concert a càrrec del Cor
Montserrat amb Laia Camps, Joan Martínez-Colás i Néstor Pindado. Direcció
escènica de Carles Ortiz i direcció musical de Rosa Maria Ribera. Dins del cicle
Músiques del Cor. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch,
1).
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