Agenda

Divendres, 10 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de presentació a la ciutat de la
Candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. En
l’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió
i Benestar Social, Manuel Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado,
intervindran, a banda de l’alcalde, el bisbe de Terrassa, monsenyor Àngel Saiz
Meneses, i el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran. L’acte tindrà lloc a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, rebrà l’alumnat participant en l’intercanvi
entre les escoles Mare de Déu del Carme, de Terrassa, i Rudbeckskolan d’Örebro
(Suècia). L’Escola Mare de Déu del Carme participa en aquest intercanvi des de fa
set anys amb l’objectiu de conèixer altres cultures i millorar l’ús de la llengua
anglesa. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 12.30 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a la XXV Assemblea General Extraordinària de la Federació de Municipis
de Catalunya que tindrà lloc a la seva seu (Via Laietana, 33, 6è 1a, Barcelona).
Durant l’Assemblea es sotmetrà a aprovació la memòria d’activitats i la gestió
corresponent a l’any 2014 i l’aprovació del pressupost de l’entitat corresponent a
l’exercici 2015.
A les 19 h:
La regidora de Participació Ciutadana, Lluïsa Melgares, farà la presentació del llibre
“La verdad invisible”, de Domingo Barrero, dins del cicle “Trobades a la terrassa”.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la presentació de la 4a edició de la
Cursa de Vallparadís, organitzada per la Unió Atlètica de Terrassa, que tindrà lloc el
proper dia 3 de maig. L’acte tindrà lloc al Cau Ple de Lletres (c/ de Cremat, 15).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 i a les 11 h:
Mostra del Coneixement: “Trobada amb Maite Carranza”. El servei d’Universitat i
Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa organitza, dins el programa
Mostra del Coneixement, la trobada amb l’escriptora Maite Carranza, autora dels
llibres “El clan de la lloba” i “Paraules emmetzinades”. Es faran dues sessions amb
l’autora i els alumnes de l’Institut Montserrat Roig. A les 9 h amb els alumnes de 2n
d’ESO, que han llegit la novel·la “El clan de la lloba”, i que han treballat i preparat tot
un seguit de preguntes sobre aquesta obra que li faran a l’autora. I a les 11 h amb
els alumnes de 4t d’ESO, que han llegit la novel·la “Paraules emmetzinades” i s’han
treballat i preparat les preguntes sobre aquesta obra que li traslladaran a l’autora en
aquesta trobada. L’escriptora barcelonina guanyadora de diferents premis, ha
publicat més de quaranta obres de narrativa juvenil i infantil que comprenen
novel·les, contes i col·leccions seriades. Cal destacar alguns títols de gran èxit com
“Frena Càndida, frena!”, “Mauro ulls brillants”, “Màgia d'una nit d'estiu” i la trilogia
fantàstica La guerra de les bruixes (2005-2007), traduïda a més de 20 llengües.
“Paraules emmetzinades” va ser publicada el 2010 i ha merescut els Premis:
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EDEBÉ, Crítica Serra d'Or, Temple de les Mil Portes, Nacional de literatura Juvenil,
Banc de llibres de Caracas i el 2015 la Fundació Vicki Bernadet contra l'abús sexual
infantil li ha concedit el Premi Fada 2015. Alguna de les seves obres han estat
adaptades al teatre com "Cleques" (Barcelona, 1994) i “Sopa de Pirates” (Buenos
Aires, 2007). La trobada tindrà lloc a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom,
1).
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 15 h:
Formació al Puntxarxa: Curs de 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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat. A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. Story Time: “Saint George and the
dragon”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat per a infants de 4 a 12 anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Programa THAO de Salut Infantil: L’hora del conte al Mercat de la Independència:
“Tastet de contes”, a càrrec de Sara Fuente. A. Mercat de la Independència (Raval
de Montserrat, 41).
A les 19 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Conferència-debat:
“Famílies diverses, rols igualitaris? Les famílies monoparentals segueixen els
mateixos costums que la societat patriarcal?”. A càrrec de membres de l’Associació
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de Famílies Lesbianes i Gais. Activitat organitzada per Dona més dona. Al Casal
Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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