Agenda

Dimecres, 29 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la presidenta de l’Associació Catalana de
Puntaires, Rosa M. Provencio, oferiran una roda de premsa per presentar la XXVIII
Diada de la Puntaire, que se celebrarà a Terrassa el proper dia de 10 de maig,
coincidint amb la darrera jornada de la Fira Modernista. A la roda de premsa, que
tindrà lloc a les 11.30 h a la Casa Soler i Palet, intervindrà també Teresita Sucarrats
en representació de la comunitat puntaire de la ciutat. El tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació i regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà
també a l’acte, que tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, oferirà una recepció als jubilats de l’Ajuntament,
empreses municipals i organisme autònom de l’any 2014. L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora Teresa Casals lliurarà els diplomes del curs de “Coneixement de
l’entorn” adreçat a nouvinguts i nouvingudes (persones empadronades a Terrassa en
els darrers dos anys). El curs l’organitza el Servei de Primera Acollida del Servei de
Ciutadania i Drets Civils. L’objectiu és el de facilitar eines a les persones
nouvingudes majors de 16 anys a la ciutat de Terrassa perquè puguin conèixer la
ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 19.55 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, presidirà demà dimecres l’acte de constitució del Consell Ciutadà de
Convivència Democràtica, el nou òrgan consultiu municipal creat amb la finalitat
d’afavorir la convivència democràtica a la ciutat. L’acte tindrà lloc a la Sala Cúpula
del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Interessos i competències
professionals”. L'objectiu d'aquest espai de coneixement és poder establir quin és
l'objectiu professional. Abans cal reflexionar sobre quins són els interessos
professionals i, relacionades amb aquests, quines són les competències associades.
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 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “El mòbil, eina de comunicació digital”, a càrrec de
Daniel Escofet. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Mostra del Coneixement: Sessió informativa sobre l’accés a la universitat. Aquesta
sessió serà impartida pel Cap de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
del Consell Interuniversitari de Catalunya, Jesús Maria Prujà, que explicarà en detall
el sistema universitari català, les vies d’accés, el funcionament de les PAU (Proves
d’Accés a la Universitat) i el procés de preinscripció universitària. L’actitivat,
organitzada pel Servei d’Universitats i Societal del Coneixement, tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
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A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: “Correu electrònic”, a càrrec de Puntxarxa. 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 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: “Cantem i ballem amb el Quico”, activitat per a infants de
18 a 36 mesos, a càrrec de Carme Martínez i Eva Fernández. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.15 h:
Programa THAO de Salut Infantil: Taller infantil: “THAO, a la recerca de la idea
perduda”, a càrrec de Núria Sanahuja. Activitat per a infants de sis a dotze anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Un conte un somni: “L’arbre”, a càrrec de l’Escola Bressol El
Grimm. Activitat per a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació dels llibres “Maldita Matilda”, de Claudia
Bürk, i “Solo contra todos”, de Miguel Ángel Segura. A càrrec d’Egarbook. Al pati de
la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat. “Brave New World”,
d’Aldous Huxley. A càrrec de Raúl Reyes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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