Agenda

Dijous, 30 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; i del president del Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Lluís Ristol; oferiran una roda de premsa per
presentar el programa de la Fira Modernista de Terrassa 2015, que se celebrarà els
dies 9 i 10 de maig. A la roda de premsa, que tindrà lloc a l’era de la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 1), assistiran també la regidora de Turisme, Teresa
Casals; i la resta de membres de la comissió organitzadora de la Fira: la presidenta
de Comerç Terrassa Centre, Maria Costa; la presidenta de Ca n’Aurell Comerç,
Joana Carré; i la presidenta de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, Núria Escudé.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà una delegació de l’Associació Torneig Hockey Solidari, encapçalada pel seu
secretari, Ivà Morcillo, que li presentarà la 7a edició del Torneig Hockey Solidari, que
se celebrarà el pròxim 6 de juny a les instal·lacions del CD Terrassa, a Les
Pedritxes. Aquest torneig està organitzat per l’Associació Torneig Hockey Solidari,
sense ànim de lucre, formada per membres dels quatre clubs d’hoquei de Terrassa:
Club Egara, Atlètic Terrassa Hockey Club, Club Deportiu Terrassa Hockey i Línia 22.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple Ordinari de l’Ajuntament,
corresponent al mes d’abril de 2015. La sessió tindrà lloc al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Correu electrònic”. 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 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: “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 10.30 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:
“Activa el +60”: Visita a ermites i capelles de Terrassa. Visita a la Capella de la
Verge del Roser (Can Falguera) i a la Capella del Roser (Can Fonollet). Activitat
organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “El Quico llegeix... contes d’aniversari”.
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:
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 18.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “La música des de baix”, concert a
càrrec de Ramon Aragall, fagot, i Lluís Heras, violoncel. Dins del XXVIII Cicle de
Concerts del Conservatori de Terrassa. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Sessió al HackLab:
“Implementació de projectes amb Scratch for Arduino”. Es comentarà com es pot, a
través d'una plataforma com Scratch, implementar els projectes amb una placa
Arduino i proporcionar una interactivitat entre el software i el hardware. Sessió de la
comunitat oberta de persones interessades en noves tecnologies, arts digitals i
robòtica. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19.30
Activitats del Servei de Medi Ambient: Taller: “Estalviem a casa”. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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