Agenda

Dijous, 26 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
març, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, presentarà demà dos
projectes dins del Programa d’Horts Urbans “Conreant Terrassa”, de les entitats
Asociación La Fuente i Xarxa de Solidaritat Popular. A la presentació hi seran
presents membres d’aquestes dues entitats i d’altres tres que properament
s’afegiran al Programa d’Horts Urbans, concretament: l’Associació de Veïns del Barri
del Segle XX, l’Associació de Veïns de la Cogullada, i l’Assemblea Local de la Creu
Roja a Terrassa. L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega, i la regidora del Districte 6, Teresa Casals,
tindrà lloc al solar que acollirà els dos nous projectes i que es troba al carrer Joaquim
Vayreda, 138, amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol, 893, al final del passeig.

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’apoderament per a persones en situació de
canvi professional. L’objectiu del curs és el de conèixer les potencialitats de les
persones i que puguin definir un pla d’acció en el camp laboral. La formació
s’imparteix al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1, bis).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Interessos i competències
professionals”. La finalitat d’aquest espai de coneixement és poder establir quin és el
nostre objectiu professional i conèixer els nostres interessos professionals i les
competències associades . Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
català inicial conduït per persones voluntàries amb l'objectiu que els aprenents
obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient capacitat per usar
expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de proximitat. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de Pilar Parras. A la sala
polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”. Activitat recomanada per a
infants d’entre 3 i 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Cicle Cerquem Salut!: Xerrada: “Estil de vida saludable: l’activitat física”. A càrrec
d’Albert Guerrero i Rebeca Moreno, del CAP Terrassa Nord. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: Activity English, a càrrec de Martha
Bernal. Activitat de suport als deures en anglès a càrrec d’una persona voluntària.
Adreçada a infants de 7 a 10 anys. A la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les dones: “Usos del temps i salut”, a
càrrec de Josep Sales i Ortega, traumatòleg. Activitat organitzada pel Col·lectiu de
Dones de Ca n’Anglada. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parras. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. A la sala
polivalent de la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura: “Cabaret Pompeya” (Premi Sant Joan,
2011), d’Andreu Martín. Aproximació literària en forma de conversa sobre la novel·la
càrrec de l’autor i de la psicòloga Núria Vendrell. L’activitat és oberta a tot el públic,
forma part del cicle Terrassa Llegeix i està relacionada amb el Club de Lectura per
adults de la BCT. La conversa literària pertany al projecte "Avui també és Sant Joan.
La literatura, eina de valors” i fa referència al Premi del mateix nom, de la Fundació
Antigues Caixes Catalanes i el BBVA. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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A les 19 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les dones: “Usos del temps i família”, a
càrrec de Rosa Rabbani, doctora en psicologia familiar. Activitat organitzada per
l’Associació de Dones Bahá’ís. Tindrà lloc al Centre Bahá’í (c/ de l’Hoquei, 161).
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