Agenda

Dijous, 12 de gener

AGENDA
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; es reunirà
amb una delegació de la Junta Directiva de la Cambra de Comerç de Terrassa,
encapçalada pel seu president, Marià Galí, que explicarà a l’alcalde els projectes de
la Cambra. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera; i del
tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol;
participarà demà en l’acte d’inauguració de les plaques de dues places, que duran
els noms escollits per la Taula d’Infants i Joves dels centres educatius del barri del
Pla del Bonaire: la plaça de les Escoles i la plaça del Proletariat. A l’acte, que tindrà
lloc a les 16.30 h, hi participaran també alumnes que van participar en el procés per
a la tria dels noms de les places, la directora de l’Institut Can Roca, Pepi Torres, en
nom dels tres centres educatius que donen servei al barri del Pla de Bon Aire:
l’Escola Pere Viver, l’Institut Can Roca i l’Escola Municipal d’Educació Especial
FATIMA, implicats en el procés participatiu que ha donat nom als dos espais; i Lluís
Núñez, president de l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire. El punt de trobada
serà a la plaça de les Escoles (entre els carrers de Sabadell, Vilanova i la Geltrú,
Berga i Vacarisses.
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Terrassa encapçalada per la seva presidenta, María
del Carmen Molina, que es presentarà a l’alcalde. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 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).
A les 12 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “We run around the world”, a càrrec de Terrassa
Street Art. En aquest taller es podran aprendre els passos per ballar la coreografia
de l’himne de la Mitja Marató de Terrassa. Activitat adreçada a infants a partir de vuit
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem i ballem amb en Quico”. Activitat adreçada a famílies
amb infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “El cosidor d’errades” amb la presència
de l’autora Tessa Julià, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per millorar les habilitats
lectores mitjançant textos adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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