Agenda

Dimarts, 5 d’abril

AGENDA
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, lliurarà les claus a les
entitats El Boixac i Amb Arrels de dos nous horts urbans al barri del Segle XX, dins
del programa d’horts urbans “Conreant Terrassa” endegat l’any 2013. L’acte tindrà
lloc als nous horts urbans, situats al carrer de Valls, 49. Posteriorment, el tinent
d’alcalde mantindrà un contacte amb els mitjans interessats.
A les 13 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà 36 alumnes de 1r de Batxillerat del
centre educatiu Rudbecksolan d’Örebro (Suècia) que participen en un intercanvi amb
l’Escola Mare de Déu del Carme de Terrassa. La recepció tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de presentació dels llibres
escrits en català per autors terrassencs o relacionats amb Terrassa, organitzat
anualment per Òmnium Cultural Terrassa, que tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el Fòrum Obert sobre “Terrassa,
subseu olímpiica: per què i com”, organitzat pel Rotary Club de Terrassa. L’acte
tindrà lloc a l’Hostal del Fum de Terrassa (ctra. de Montcada, 19).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Consum: Taller “Oh! La joguina no juga”. Sessió pràctica on
es realitza un simulacre de compravenda, reclamació i mediació. Dintre del
programa Educació i formació a les persones consumidores, subvencionat per la
Diputació de Barcelona. Tindrà lloc a l’Escola Pau Vila (av. de Can Jofresa, 20).
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”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les 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: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
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).
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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 18 h:
L’Hora del conte: “Els Homenets”, a càrrec de la Companyia Homenots. Amb motiu
del segon aniversari del Bibliopunt de Can Parellada. Tindrà lloc a la plaça d’Ibèria.
A les 18 h:
L’Hora del conte: “Un trio de conte”, a càrrec d’Explica’m un conte. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El nedador del mar secret” de William
Kotzwinkle, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
15é Cicle El cinema i la mort: ”Bernie”, dirigida per Richard Linklater i protagonitzada
per Jack Black, Shirley MacLaine i Matthew McConaughey, entre d’altres. Tindrá lloc
al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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