Agenda

Dijous, 16 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà demà dijous en la roda de premsa de
presentació de la programació del 36è Festival de Jazz Terrassa, organitzat pel Club
Jazz Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’acte també comptarà amb la
participació del president d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Jordi Chueca, i de
la coordinadora del Festival, Susanna Carmona. A l’acte, que tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24), assistiran també el regidor de Cultura, Jordi
Flores, músics participants i patrocinadors del Festival.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
assistirà a la reunió convocada pel director general d’Acció Cívica i Comunitària de la
Generalitat de Catalunya, Bernat Valls, per parlar de l’avantprojecte de Llei de
l’Associacionisme i el Voluntariat. La reunió tindrà lloc a la seu de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya (pg. del Taulat, 266-270,
Barcelona).
A les 16.45 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, assistirà a las
Jornades Municipalistes sobre finançament local organitzades a València per la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Les jornades tindran lloc els
dies 16 i 17 de febrer al Palau de Congressos de València.
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A les 18 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a l’acte de presentació al Vallès de
l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO), que tindrà lloc a la sala d’actes
d’Oncolliga (c/ de Salmerón, 100).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte de proclamació i lliurament dels
Premis Ciutat de Barcelona 2016, atorgats per l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà
lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (pl. de Sant Jaume, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Màrqueting Personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que es realitza de les
competències personals i potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
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). Grup de conversa per
començar a parlar el català. Adreçat a persones adultes que es volen iniciar en
parlar català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activa el +60: “Art a la ciutat”. Visita guiada a l’exposició #Permutacions, d’Anna
Taratiel. Tindrà lloc a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
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
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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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 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Fil per randa. Club de
lectura: “Àgora”, de Marta Sofía. Segona sessió de treball a l’entorn de la lectura
d’”Àgora”. Situada al segle IV i a l’Egipte sotmès a l’Imperi Romà, la trama d’aquesta
novel·la està protagonitzada per la matemàtica, filòsofa i astrònoma Hipàtia
d’Alexandria. En aquesta edició es comentarà la segona meitat del llibre, amb
l’anàlisi dels personatges i fixant-se en aspectes dels teixits i la indumentària d’aquell
moment històric. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil i juvenil: “Llops, caputxetes i altres
personatges de contes”, a càrrec de Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 H:
Activitats de l’Oficina d’Atenció de Pobresa Energètica i Promoció Eficiència
Energètica (OFIMAPE): Cicle de xerrades i tallers “Paga menys i viu millor.
Desmuntant les factures de gas i d’electricitat”, tallers per conèixer, entendre i saber
interpretar les factures de llum i gas, a càrrec de l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Pobresa Energètica i Promoció de l’Eficiència Energètica. El taller tindrà lloc al Casal
Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “La senyora Florentina i el seu amor
Homer”, de Mercè Rodoreda, a càrrec de Guillem Jordi Graells. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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