Agenda

Dijous, 23 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a les diverses activitats que
organitzen a la ciutat diferents entitats amb motiu de la diada de Sant Jordi.
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la Festa de Sant Jordi de l’Escola Joan
Marquès i Casals, on es lliuraran els Premis dels Jocs Florals del centre. L’acte
també inclou una ballada de danses tradicionals per part de tots els alumnes de
l’escola. L’acte tindrà lloc a l’Escola Joan Marquès i Casals (av. del Vallès, 483).
A les 13 h:
Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa emetran una entrevista a
l’alcalde dins del programa especial de Sant Jordi que s’emetrà en directe des del
Raval de Montserrat. L’espai estarà presentat per Laura Contreras i Francesc Novell.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
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:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la tradicional actuació dels
Bastoners de Terrassa, dins dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi a la
ciutat, que tindrà lloc a la plaça Vella. Posteriorment, a les 20 h, assistirà a la
tradicional actuació de les colles castelleres Castellers de Terrassa i Minyons de
Terrassa, dins dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi a la ciutat, que
tindrà lloc a la plaça Vella.
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 9.30 h:
Mostra del Coneixement: “Voluntari, marca la diferència!”. Aquesta xerrada té com a
objectiu proporcionar elements per al debat i la reflexió i oferir coneixements teòrics i
pràctics dels cinc àmbits associatius que siguin útils per als joves que es volen
dedicar al voluntariat o hi estan interessats. Activitat organitzada pel Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a
l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
A les 9.45 i les 12.30 h:
Mostra del Coneixement: “Europa a les escoles”. Conferència inclosa dins d’un
programa de la Diputació de Barcelona que pretén fomentar el debat i la reflexió dels
joves envers temes europeus d'interès per al seu futur, ja sigui formatiu, acadèmic,
laboral, professional i personal, així com també proporcionar la informació
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necessària respecte a les oportunitats que la Unió Europea ofereix als més joves. La
conferència es farà en anglès. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat
del Coneixement de l’Ajuntament. Tindrà lloc al Casal de Barri de Sant Pere (pg. del
Vint-i-dos de Juliol, 337).
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, 183).
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a Internet”. Adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 11 h:
Nascuts per llegir: L’hora del conte, a càrrec de personal de la Biblioteca Central de
Terrassa. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a cinc anys. Al Centre
d’Atenció Primària CAP Rambla (rbla. d’Ègara, 388).
A les 13.30 h:
Mostra del Coneixement: “Qui canta DJ?” Concurs de coneixement musical a càrrec
del discjockey DR. FLO que té com a objectiu el foment i la difusió del coneixement
musical. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes,
46).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”. Adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 16 h:
Activitats del Servei de Turisme: Viatge de premsa de promoció turística. Arribada a
la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n), on els participants (periodistes
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especialitzats en turisme del Regne Unit) prendran part en un itinerari industrial i
modernista. Es tracta d’una visita guiada de tres hores per conèixer de primera mà el
Patrimoni Industrial i Modernista de la Ciutat .
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: La mainada al Museu: “Sant Jordi, la llegenda del
drac”. Activitat per a infants de tres a sis anys emmarcada dins del II Cicle de Cultura
Medieval. A la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Fes la teva rosa de Sant Jordi”. Activitat
per a infants de 8 a 12 anys, a càrrec de Maribel López. A la Biblioteca del Districte 5
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil de Sant Jordi. Activitat per a infants a partir
de quatre anys. A la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”. Adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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