Agenda

Dimarts, 21 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà, conjuntament amb Ramon Rius,
president d’Amics de la Música de Terrassa i director del Festival Didó, la primera
edició del Festival Didó Terrassa Musica i Titelles, que tindrà lloc en espais lliures i
tancats del Vapor Gran, a més dels carrers del centre de la ciutat els dies 24, 25 i 26
d’abril. L’acte tindrà lloc al Centre d’Estudis Musicals, CEM (pg. del Vapor Gran, 17).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà al lliurament dels aliments
recaptats en la 3a edició del Festival de Recollida d’Aliments organitzat per les
entitats del Districte 6 que va tenir lloc el passat dissabte 18 d’abril. L’acte tindrà lloc
a sota de l’escenari de la plaça del Primer de Maig.
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, presentarà la Jornada de Futbol Femení que
tindrà lloc a l’Estadi Olímpic Municipal el proper 1 de maig, adreçada a nenes i joves
de 6 a 16 anys. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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A les 19 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, presidirà el lliurament dels premis “Agustí
Bartra. El somriure del gat”, certamen organitzat per l’ Ajuntament de Terrassa,
l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament de Viladecavalls, l’Associació de Mestres
Alexandre Galí, el Grup Literari d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa,
i el Grup de Didàctica de Llengua Catalana i Literatura. L’objectiu és el d’estimular
l’escriptura entre els infants i contribuir a difondre el llegat cultural d’Agustí Bartra
entre els jovent. El Premi “Agustí Bartra. El somriure del gat” té dues modalitats,
poesia i narrativa, i dues categories (alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de
Batxillerat). Enguany s’hi han presentat 175 obres i han participat nou escoles de la
ciutat. L’acte tindrà lloc a la sala d’ac Biblioteca Central de Terrassa.
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:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Eines 2.0 per la recerca de feina”.
L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que
es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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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 de vint-i-quatre sessions 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Mostra del Coneixement: “Genètica al CATLAB”. Activitat adreçada a alumnes de
batxillerat científic. Professionals del Campus Universitari de Salut Mútua Terrassa
explicaran casos reals d’investigació en el camp de la genètica i l’evolució i situació
actual d’aquest camp d’investigació. Seguidament els alumnes visitaran el CATLAB,
un dels laboratoris d’anàlisis clíniques més grans d’Espanya, resultat de la unificació
dels laboratoris del Consorci Sanitari i de Mútua Terrassa. L’actitivat, organitzada pel
Servei d’Universitats i Societal del Coneixement, tindrà lloc al CATLAB, Parc Logístic
de Salut de Viladecavalls (Vial de Sant Jordi s/n, Polígon Industrial Can Mitjans).
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “La carretera bona”. L’acte consta de
l’explicació del conte “La carretera bona”, de Joan Barril, amb il·lustracions de Pedro
Rodríguez, seguit d’un taller on els infants podran reflexionar sobre mobilitat i els
riscos intrínsecs que comporta el trànsit en les situacions més quotidianes. La
lectura la realitzarà un monitor d’Educació Viària de la Policia Municipal i un membre
de Fundació Mutual de Conductors. Explicaran el conte a la vegada que aniran
interactuant amb els infants. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. “El lleó i els conills”, a càrrec de Teresa
Martí. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club novel·la negra: “La rossa dels ulls negres”, de Benjamin
Black. A càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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