Agenda

Dimarts, 15 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la XIV Trobada Escolar de Nadales de Terrassa on
participaran més de 600 alumnes d’educació primària de les escoles Airina, El Cim,
Bisbat d’Ègara, El Vapor, Goya, Gresol, Les Arenes, Lumen, Maria Auxiliadora,
Ramon Pont. L’acte, organitzat pel Servei d’Educació de l’Ajuntament i la Societat
Municipal de Comunicació, tindrà lloc a l’Auditori Alfons Vallhonrat del Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat del director del CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, Pep Pla; i de la coordinadora de la Xarxa de Terrassa,
Marta Huguet; participarà en la roda de premsa de presentació de la programació
teatral del CAET per al primer semestre del 2016. L’acte, on també es farà una
valoració de la temporada de teatre 2015, comptarà amb una actuació musical (al
principi i al final de la roda de premsa) de l’artista Vanesa Paris i amb un vídeo de
presentació de la nova temporada que inclourà la intervenció dels artistes
programats que comentaran i recomanaran les seves respectives obres. L’acte
tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 15.10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Ribera, rebrà una delegació d’alumnes de 5è de
bàsica de les escoles Cultura Pràctica que participen al projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola. Aquest projecte, impulsat i coordinat per la Diputació de
Barcelona està gestionat a la nostra ciutat pel Servei d’Educació i el Servei
d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa amb el suport
d’altres departaments municipals, serveis i entitats ciutadanes. Mitjançant aquest
projecte es pretén que els infants treballin i siguin coneixedors, al seu nivell de
competències, coneixements, destreses i actituds emprenedores que els seran útils
davant de qualsevol repte professional i personal, molt més enllà de voler aconseguir
la germinació de vocacions empresarials. Els alumnes representants de les dues
cooperatives de l’Escola Cultura Pràctica visitaran el Servei d’Educació per recollir la
seva targeta d’identificació fiscal i signar el document de sol·licitud d’alta en el
registre de cooperatives escolars. L’acte tindrà lloc al Servei d’Educació (c/ de la
Rasa, 24).
ALTRES ACTIVITATS
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).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. 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 (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’animació Stop Motion, adreçat a infants majors
d’11 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: Taller infantil: “Calendari d’advent: cada dia una sorpresa!”.
Activitat per a infants de 4 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: Activitat familiar: “Cantem i ballem amb el Quico”. A càrrec de
Carme Martínez, Eva Fernández i Isabel Solsona. A la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Un tió de la Serra de l’Obac”, a càrrec
de Toni Massagué. Activitat per a infants a partir de 3 anys. Es recolliran joguines en
bon estat per a la Creu Roja. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “El joc del miralls”, d’Andrea Camilleri. A
càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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