Agenda

Dissabte, 9 de desembre
AGENDA
A les 19 h:
El tinent d’alcalde Manuel Giménez assistirà, per delegació de l’alcalde de Terrassa,
Alfredo Vega, al concert que oferiran And&Cat Music Coral, Coro de la Academia de
Artes Escénicas de Baza, Orfeó de Sabadell, Antic Cor del Conservatori de
Terrassa, Capella de Música Burés de Castellvell i el Vilar i Orquesta de Cámara de
la Academia de Artes Escénicas de Baza, dirigit per Gregorio Salvador Rodríguez,
que interpretaran el Magnificat de J. Rutter. El concert, que forma part de l’IX Cicle
Sons de Nadal, tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 10 de desembre

AGENDA
A les 17 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a la presentació dels equips del Club
de Bàsquet Sant Pere, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rambla d’Ègara,
340) .
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Dilluns, 11 de desembre
AGENDA

A les 10.30 h:
Dia internacional contra la islamofòbia: espai de debat “Eines per a una intervenció
social sense islamofòbia”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: curs d’informàtica “Com fer un treball escolar”, a càrrec
de Montse Sabater. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: espectacle “A la voreta del mar”, de la Cia. Patawa.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Dia dels Drets Humans: primera sessió de l’espectacle familiar “Drets Humans... al
carrer!”, a càrrec de Carles Cuberes. A través d’aquesta activitat es vol donar a
conèixer els drets humans als infants a través de contes i cançons. L’espectacle
adapta alguns contes que formen part del llibre Drets Humans al carrer, editat per
d’Institut de Drets Humans de Catalunya. Aquesta primera sessió tindrà lloc a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11). Al llarg dels propers dies hi haurà
cinc sessions més en diferents espais de la ciutat. L’Ajuntament de Terrassa, a
través del servei de Ciutadania, organitza aquesta activitat en el marc del Dia dels
Drets Humans, que recorda el dia en què l'Assemblea General de les Nacions
Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans (10 de desembre de
1948).
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