Agenda

Dijous, 9 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple extraordinari que tindrà lloc al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del sector
d’activitats productives dels Bellots II.
2. Aprovar l’expedient d’ampliació del servei de transport públic urbà de viatgers
de Terrassa a partir del 3 de juny del 2019.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde Marc Armengol; acompanyat de portaveus dels Grups Municipals;
i de membres de la Corporació Local; presidirà l’acte de celebració del Dia d’Europa,
consistent en un concert gratuït i obert a la ciutadania a càrrec del Cor Terrassa
Òpera, sota la direcció de Joan Manau, de la soprano Anna Farrés, el tenor Ezequiel
Casamada i el baix-baríton, Joan Carles Esteve. L’acte, que forma part de la
Temporada Terrassa Música Clàssica, està organitzat pel Servei de Relacions
Europees i Internacionals amb la col·laboració de l’entitat Amics de l’Òpera i la
Sarsuela de Terrassa i tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1). El
concert comptarà amb àries d’òpera de compositors europeus: Gounod, Verdi,
Mozart, Puccini, Rossini, Valls, Wagner i Donizetti.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec de l’empresa
Neteges Tot Net SA, en la que presentaran l’empresa, la seva història, l’estructura
actual de persones i perfils que es contracten i els processos de selecció. Tindrà lloc
a la sala d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activa+60: Exposició: Josep R. Pombo “El paisatge metafòric”. Tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa “La villa de las telas”, d’Anne Jacobs. Última sessió sobre el llibre en la que, a
més a més, es parlarà dels teixits, la indumentària i altres aspectes tèxtils que
apareixen al llarg de la seva lectura. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Crea un videojoc amb scratch”, a càrrec de Marc
Ortiz. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Un trenet menut”, a càrrec de la narradora Mònica Torra. Per a
infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de literatura infantil i juvenil per a adults. A càrrec de
Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

