Agenda

Dijous, 19 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de la nova entitat esportiva Escola
de Ciclisme Vallès, encapçalada pel seu president, Òscar Montserrate, que li
presentarà el projecte de la nova entitat. L’Escola de Ciclisme Vallès és un projecte
que neix a la ciutat de Terrassa, per difondre el ciclisme als infants entre els 5 i els
14 anys, a través de la seva pràctica. L’Escola vol promoure la pràctica
esportiva d’anar en bicicleta com a desenvolupament personal i social dels infants i
joves. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple extraordinari municipal
d’aprovació inicial dels pressupostos municipals per al 2017, que se celebrarà al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Habitatge, Lluïsa Melgares, assistirà al Palau de la Generalitat a l’acte
de presentació d’un model comú de conveni de col·laboració que insta les empreses
de serveis bàsics a lluitar contra la pobresa energètica. Aquest conveni serà comú
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per a la Generalitat i per a totes les administracions catalanes. L’acte, presidit pel
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, juntament amb l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, comptarà amb la participació del conseller d’Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget, la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors
Bassa; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el vicepresident
de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria; la diputada de Tarragona Imma Costa;
la diputada de Lleida Rosa Maria Mora; el president de l’Associació Catalana de
Municipis, Miquel Buch; el president de la Federació de Municipis de Catalunya,
Xavier Amor, i el vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Jaume
Collboni. L’acte tindrà lloc a les 10 h al Saló de Torres Garcia del Palau de la
Generalitat, a Barcelona (entrada per c. Sant Honorat).

A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, rebrà l’acreditació del
programa AMED (Alimentació MEDiterrània) que el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya lliura a l’Escola d’Hosteleria Torre Mossèn Homs.
D’aquesta manera, l’Escola serà el 18è establiment terrassenc que rep l’acreditació
del programa AMED, que promou la salut a través de la promoció de la dieta
mediterrània. L’acte comptarà també amb la participació de la subdirectora general
de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona, Cristina Pérez; de la tècnica
de l’Agència de Salut Pública, Gemma Salvador; i de Romà Revelles, cap d’estudis
de Cicles Formatius de l’Escola d’Hostaleria Torre Mossèn Homs. L’acte tindrà lloc a
l’Escola d’Hostaleria Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km 19).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió informativa d’orientació professional on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es puguin
triar aquelles que més s’adeqüin a les situacions o interessos de les persones que
cerquen feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Nascuts Per Llegir: “L’Arc de Sant Martí”, a càrrec de Teresa Jiménez, Lourdes
Pérez, Míriam Requena, Joanna Jiménez, Jessica Lopo i Lídia Delgado. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes amb la Rosa”, a càrrec de Rosa Fité. Activitat adreçada a
infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 19 h:
Terrassa Llegeix...: Presentació del llibre: “Història d’Andorra en onze claus” d’Oliver
Vergés Pons, editat per ANM editors. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “Teatre de Cabaret” de Karl Valentin,
a càrrec de Guillem-Jordi Graells. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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