Agenda

Divendres, 20 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva dels Bandolers de Terrassa – Associació
Trabucaire encapçalada pel seu president, Antonio Sánchez. L’entitat, que es
presentarà a l’alcalde, va néixer l’any 2015 amb la intenció de donar a conèixer les
tradicions de cultura popular i la història del Bandolerisme, que fou molt important a
Terrassa i el seu entorn. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
rebrà una delegació de la nova Junta Directiva del Centre Excursionista de Terrassa,
encapçalada per presidenta de l’entitat, Eva Cervelló. La nova Junta es presentarà a
l’alcalde i li comentarà els objectius del seu mandat. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la cloenda de la Festa de les Cultures, mostra cultural
organitzada per l’Escola Bressol Municipal Tabalet per fer visibles aspectes diferents
de les cultures que conviuen a l’Escola i la ciutat. L’acte tindrà lloc a l’Escola Bressol
Municipal Tabalet (ctra. de Castellar, 410).
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A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a l’acte de celebració del 160è aniversari de la fundació de
l’Escola Vedruna – Vall de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la 2a edició del Congrés
European Rainbow Cities que tindrà lloc a la Casa Milà (c/ de Provença, 261-265,
Barcelona). La segona edició del Congrés European Rainbow Cities es celebrarà els
propers 20 i 21 de maig del 2016 a Barcelona. En el marc de la commemoració del
Dia internacional Contra l’Homofòbia, aquest esdeveniment vol ser un espai de
trobada, debat i intercanvi en torn a les polítiques locals contra la LGBTIfòbia, en el
que participarà la regidoria LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa. L’organització del
congrés està liderada per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya,
amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, presentarà en roda de premsa el 8è Cicle Sons
Clàssics, que tindrà lloc a diferents espais de la ciutat del 21 de maig al 18 de juny.
Sons Clàssics pretén divulgar, donar a conèixer i fer entendre la música clàssica,
mitjançant la realització d’una sèrie de concerts gratuïts pels diferents barris de la
ciutat, a càrrec de formacions de reconegut prestigi, que en molts casos són de la
nostra ciutat. La roda de premsa, en la que també hi participarà una representació
de les entitats locals de l’àmbit de la música clàssica, tindrà lloc a la Casa Soler i
Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 21 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà, per delegació de
l’alcalde, al Sopar de celebració del 25è aniversari del Grup de Dones amb Iniciativa
de Can Palet. L’acte tindrà lloc al restaurant Aliaga (c/ del Miño, 25).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs de “Neteja en espais oberts i
instal·lacions industrials” (Certificat de Professionalitat). Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessions de la Filmoteca de Catalunya “Contes de
cinema mut”, a càrrec d’Anna Reixach. Basa’t en l’obra cinematogràfica de Segundo
Chomón. A partir dels films es narraran els contes en directe amb la música
composta expressament per a aquests. Activitat adreçada a infants a partir de cinc
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’hora del conte: Hora del conte, a càrrec d’Explica’m un conte. Activitat adreçada a
infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h
L’hora del conte: L’hora del conte. Story Time: “The princess and the pea”, a càrrec
de Salt Idiomes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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