Agenda

Dimarts, 27 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el regidor d’Esports, Dani Nart, i el president de
l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero, oferiran demà dimarts
una roda de premsa per presentar la 17a Mitja Marató Ciutat de Terrassa. La 17a
Mitja Marató Ciutat de Terrassa i l’11a Cursa Santi Centelles tindran lloc el proper 24
de gener, organitzades per l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa amb el
suport de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; participarà, conjuntament amb el director del
Museu de Terrassa, Domènec Ferran; i la vídua d’Eduard Blanxart, Teresa Granell;
en l’acte de presentació de la donació Blanxart – Granell de peces artístiques al
Museu de Terrassa. Eduard Blanxart i Pàmies (Terrassa 1915 – Barcelona, 2014),
va treballar com a artista i dissenyador a Terrassa, L’any 2012 va rebre la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva aportació al
món de la cultura, tant pel que fa a la pràctica com a la difusió: pel seu paper com
autor de mobles i peces d’orfebreria, per destacar en el disseny d’interiors i de
jardins, i per haver fet composicions musicals i libres de musicologia. L’acte tindrà
lloc a la Casa Museu Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’espectacle artístic a
càrrec del Grup de Ball de Saló i del Grup de Ball en Línia i Sevillanes de
l’Associació de la Gent Gran de Ca n’Anglada. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent
Gran de Ca n’Anglada (c/ de Sant Tomàs, 2).
A les 17 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de signatura del
Convenis Programa d’Ajuts Escolars de la Fundació Mina per als anys 2015-2016,
per a estudiants de famílies amb dificultats econòmiques. L’acte tindrà lloc a la seu
dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46, 1r pis).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Activa l’autoconeixement”. En aquest espai de
coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. 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
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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A les 10.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Cuina Taller d’Scrapbooking. Activitat organitzada
per la Llar Fundació. Tindrà lloc a les sales polivalent de la Llar Fundació (av. de
l’Abat Marcet, 78).
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: “La mort i el dol”. En aquests tallers, de caràcter
introductori, es parla de les pèrdues i la mort en el nostre context sociocultural, del
que aquesta ens desperta i de com la viuen els adolescents. Activitat organitzada pel
Servei d’Universitats. Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de Frederic Soler, 22).
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’animació “Stop Motion”. Curts animats a través
de fotografies. Activitat adreçada a infants majors d’11 anys. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 17.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Cuina intergeneracional, a càrrec de Rosa Maria
Vázquez. Activitat organitzada pel Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç.
Tindrà lloc a al Casal de Gent Gran de Sant Llorenç (c/ del Montcau, 15).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures. Per a infants de 6 a 12 anys. L’acte
tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura. Presentació de la programació de lectures de la
BD5. A càrrec de Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir. Un conte, un somni: “Un tastet de lluna”. A càrrec de l’Escola
Bressol El Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa. “Per què el meu fill no?”. Xerrada informativa sobre el
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), a càrrec de Cristina Antolí, psicòloga
especialista en TEA. Activitat adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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