Agenda

Dimarts, 20 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president del Centre Cultural El Social,
Ricard Figueras, presidiran demà dimarts la roda de premsa de presentació de la
Cavalcada de Reis 2017 i campanya del patge Xiu-Xiu 2016-2017, que organitza el
Centre Cultural El Social amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. A l’acte
intervindran també el coordinador de la cavalcada, Jordi Ballarà, i el coordinador de
la campanya del Xiu-Xiu, Joan Moliné. El tinent d’alcalde d’Innovació i Projecció de
la Ciutat, Amadeu Aguado, també assistirà a l’acte. La roda de premsa tindrà lloc a
les 13 h a la plaça de Can Roca, on tindrà lloc el proper 5 de gener la festa de
benvinguda als Reis. Punt de trobada: Plaça de Can Roca, a la cantonada del carrer
dels Voluntaris amb el dels Jocs Olímpics. En cas de pluja, la roda de premsa tindrà
lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5) a la mateixa hora.
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al Concert de Nadal organitzat pel
Casal de Gent Gran de la Maurina on actuarà la Coral de Voluntaris de Creu Roja
Terrassa i la del mateix Casal. L’acte comptarà també amb l’assistència de la
regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, i tindrà lloc al Casal de Gent Gran de la
Maurina (c/ de Núria, 175).
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, visitarà la Botigueta de Nadal
organitzada per l’alumnat del PFI Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia de l’Escola
Municipal La Llar, per vendre a preus simbòlics productes de papereria elaborats en
els seus tallers. La Botigueta es pot visitar fins al dia 22 de desembre de 10 a 13.30
h i de 16 a 19 h a l’Escola Municipal La Llart (placeta de Rosa Puig, 1).
A les 11 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert de Nadal a càrrec
d’alumnes de l’Escola Bisbat d’Ègara i de la Coral 2000 del Casal de la Gent Gran
Anna Murià. L’acte tindrà lloc a l’edifici Els Telers. L’acte tindrà lloc al bar restaurant
del Complex els Telers (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de desembre, que es farà el proper dimecres 21 de desembre.
La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació,
Rosa Maria Ribera, presidirà l’acte de lliurament de beques d’estudi a alumnes de
secundària del curs 2015-2016 i de subvencions per a projectes educatius del curs
2016-2017. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0:
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, perquè servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Activitat adreçada a emprenedors i
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: Grups de conversa en català. Nivell avançat, 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) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi”, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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 del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Craft
infantil de Nadal: “Brodem sobre paper”. La vigília de Nadal pot ser un bon moment
perquè els infants s’impliquin en aquests dies festius i familiars més enllà de
l’ambient estrictament comercial o de consum. I res millor que ells mateixos puguin
felicitar les festes i el nou any amb un detall elaborat amb les seves pròpies mans.
Durant aquesta sessió els nens i nenes aprendran a brodar amb llana sobre cartolina
per obtenir una postal de felicitació nadalenca ben original. Activitat per a nens i
nenes entre sis i dotze anys, sense acompanyants. A càrrec de Paula Rudilla
de Múrice, espacio creativo. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
(c/ de Salmerón, 25).
A les 16 h:
Consell Editorial per al debat sobre el servei públic de l’aigua: Quarta reunió del
Consell Editorial per al debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. El Consell
Editorial està format per membres de grups polítics representats al Ple Municipal, per
membres de les entitats promotores del debat i per representants tècnics de diverses
àrees i serveis de l’Ajuntament de Terrassa.
La tercera reunió del Consell Editorial tindrà lloc demà dimarts, 20 de desembre, a
les 16 h a la sala de reunions de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa. Serà
oberta als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
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A les 18.30 h:
Nacuts per Llegir: “Tinc moltes maletes plenes de contes i cançons”, a càrrec de
Sara Fuente. Activitat adreçada a famílies amb infants de dos a tres anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 3 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “La dama del llac” de Raymond
Chandler, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
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