Agenda

Divendres, 17 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la representació d’”El Rei Lleó”, a
càrrec del grup de teatre de Prodis, que tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la jornada final del projecte Barça Kids a
Terrassa, instal·lat a la Biblioteca del Districte 6 des del 31 de gener fins al 17 de
febrer. Barçakids és un projecte de la Fundació del FC Barcelona centrat en
l’Educació en Valors a través de l’esport. El seu programa escolar itinerant està
dirigit als centres educatius de primària, i el curs 2016-2017 assoleix la seva
cinquena edició. Durant tot aquest temps hi han participat escoles d’arreu de
Catalunya. L’objectiu del programa escolar és treballar els valors a través de l’esport,
però també en altres situacions de la vida quotidiana del nen/a: a l’escola, a casa i al
seu entorn. Durant aquests dies han participat l’Escola Mare de Déu de Montserrat,
l’Escola El Vallès, l’Escola Agustí Bartra, l’Escola Joan Marqués i Casals, l’Escola
Sant Llorenç del Munt i l’Escola Marià Galí Guiz. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 191-193).
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A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Anda suelto Satanás”, de
l’Orquesta Mondragón, que tindrà lloc a la sala The Street Music (c/ de la Rasa, 6466).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Màrqueting Personal”. En aquest
espai es treballa sobre el valor i la projecció que es realitzen, de les competències
personals i potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).

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
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).
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).
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 del Servei de Salut i Comunitat: Als mercats es fa salut: “Cuina de
Carnestoltes”. Tindrà lloc al Mercat Municipal de Sant Pere (c/ de Francesc Salvans,
25).
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