Agenda

Dimecres, 22 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.15 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).
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, dinarà al restaurant La
Trobada, el restaurant del temps, on es trobarà amb el president de l’Associació
Local d’Entitats per a la Inclusió de Terrassa (ALEI) i membre d’Eina Cooperativa,
Ricardo Ramírez; la vocal d’ALEI i membre de Càritas Diocesana de Terrassa, Cora
Mazo; el coordinador tècnic de La Trobada, Pau Consola; i dos clients del temps.
Durant la reunió es tractarà de les noves accions que estan dissenyant els
responsables de La Trobada de cara al 2015, com la d’introduir la figura del client
prescriptor. Es tractaria de persones referents a la ciutat que donarien suport a la
iniciativa de La Trobada anant-hi a dinar amb una periodicitat mensual. La Trobada,
el restaurant del temps, és el primer del país on es paga amb diners (una part de la
clientela) o amb temps (l’altra). Obert a tothom, reuneix clients que cerquen un menú
de qualitat a bon preu i altres que, afectats per la crisi, no el poden pagar. Aquests
últims hi arriben a partir d’un protocol de derivació i hi dediquen temps com a
resposta voluntària a l’ajut rebut. El projecte l’impulsen ALEI (la xarxa de 31 entitats
inclusives del tercer sector de Terrassa) i l’Ajuntament, i té el finançament de la
Fundació La Marató de TV3, el suport de Càritas i la col·laboració de la colla
castellera Minyons de Terrassa. L’acte tindrà lloc a La Trobada (c/ del Teatre, 4).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges al principi de la trobada.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, presidirà el lliurament dels Premis dels Punts
de Llibre que tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
Aquesta és la 15a edició del concurs, organitzat pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa i adreçat als alumnes d'infantil, primària, secundària i
educació especial de Terrassa i les poblacions veïnes.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al lliurament de premis de la 6a
edició del Concurs de Relats Breus organitzat pel Diari de Terrassa. L’acte tindrà lloc
a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
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 inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 12.45 h:
Mostra del Coneixement: Tallers de francès. S’han programat tres tallers per al
mateix grup d’alumnes, i tenen com a objectiu desenvolupar habilitats de
comunicació per tal que puguin aplicar el seu coneixement de l’idioma. Es facilitarà
que els alumnes posin en pràctica allò que han après amb expressions quotidianes.
Es donaran trucs per entendre l’argot amb el vocabulari i les variacions que el jovent
fa servir per poder comunicar-se de manera distesa amb altres joves. Aquests tallers
fomentaran la seguretat dels alumnes per comunicar-se i els hi serviran per acollir-se
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a estades a l’estranger dins de programes ERASMUS i d’altres intercanvis amb
estudiants d’arreu. L’actitivat, organitzada pel Servei d’Universitats i Societal del
Coneixement, tindrà lloc a l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 16 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar de Sant Jordi, per a famílies amb infants a
partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat per a
joves de 12 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller de massatges: “A flor de pell”, a càrrec de Julia Prunés,
doula i infermera. Activitat per a famílies amb infants fins a un any. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes del món”, a càrrec d’Explica’m
un conte. Activitat per a infants a partir de tres anys. Per a infants a partir de tres
anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de Sant Jordi: “Un final inesperat”, a càrrec de
Núria Sanahuja. Activitat per a infants a partir de sis a dotze anys. Per a infants a
partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Recital poètic: “Poemas de amor, locura y muerte”, a
càrrec de Carlos Ernesto García. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 20.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Revetlla de Sant Jordi, a càrrec del grup de pop Giny’s.
Exposició de les darreres novetats del fons bibiliogràfic i degustació de coca i cava.
A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 20.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Revetlla de Sant Jordi. Concert coral a càrrec de la Coral
de l’Institut Torre del Palau i de la Coral de Voluntaris de la Creu Roja. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. dels Jocs Olímpics, 1).
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