Agenda

Dimarts, 19 de setembre

AGENDA
A les 19 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, intervindrà a l’acte informatiu sobre la
Síndrome Alcohòlica Fetal, activitat organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlica Fetal al cinema
Catalunya (c/ Sant Pere, 9). En aquest acte s’informarà sobre aquest trastorn i sobre
l’entitat que aplega famílies afectades, i es projectarà el documental “SAF sueños
rotos”, de Martin Maisler, que aborda aquesta temàtica.
La Síndrome Alcohòlica Fetal, produït pel consum d’alcohol per part de la mare
durant la gestació, és un trastorn que pot provocar problemes físics i psíquics greus.
En els darrers anys s’estan diagnosticant a Catalunya nombrosos casos,
especialment en infants i adolescents adoptats a Rússia i altres països de l’Est.

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: sessió del club de lectura fàcil de la Biblioteca del Districte 2 (c/
Sant Cosme, 157).
A les 11h:
Activitats del BaumannLab: curs “Introducció al processing. Programació creativa i
art interactiu”, a càrrec de Giovanni Marco Zaccaria, al BaumannLab (Av. Jacquard,
1). Amb inscripció prèvia.
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A les 12h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
A les 17 h:
Activitats del CDMT: “Secrets de Museu, un recorregut per l’interior del CDMT”. Amb
aquesta visita guiada es poden descobrir espais del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (c/ Salmerón, 25) que habitualment no son oberts al públic.
A les 17 h:
Activitats del BaumannLab: taller d’electrònica amb Arduino a càrrec d’Andrés Costa,
al BaumannLab (Av. Jacquard, 1). Amb inscripció prèvia.
A les 18 h:
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: partides del joc en línia “RACC Educa”
a la Biblioteca del Districte 5 (c/ Jocs Olímpics, 7). Activitat adreçada a infants de 6 a
12 anys, amb inscripció prèvia.
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