Agenda

Dimecres, 5 de febrer
AGENDA
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presentarà el cicle de concerts Jazz a Prop
2014. L’acte, en el que també intervindran el director artístic del cicle, Pere Jané, i un
representant de l’Associació de Veïns del Segle XX, tindrà lloc al Casal Cívic del
Segle XX (pl. del Segle XX, 11). El cicle Jazz a Prop 2014 inclourà set concerts
gratuïts als barris de la ciutat entre el 7 de febrer i el 15 de març.
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, presentarà demà el programa de la Generalitat
de Catalunya “Fitjove”, de promoció de l’exercici físic a adolescents de 4t d’ESO per
prevenir el consum de drogues. Ho farà conjuntament amb el subdirector general de
Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom; la
directora de la Fundació EsportSalus, Mariona Corbella; i el secretari general de
l’Esport de la Generalitat, Ivan Tibau. A la presentació també hi assistirà la regidora
de Salut, Josefina Soler. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà demà a la presentació de l’informe
EDDETUR, sobre el perfil dels turistes i visitants de la demarcació de Barcelona i, en
concret de la comarca del Vallès Occidental, i al lliurament de plaques i diplomes
SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació). L’oficina municipal de
turisme de Terrassa va rebre el passat mes de gener el distintiu SICTED de qualitat
que acredita la millora contínua d’aquest servei. L’acte tindrà lloc a la Sala de Plens
del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa)
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ALTRES ACTIVITATS
A les 17 h:
Espai de poesia. Miguel de Unamuno: Activitat organitzada pel Servei de Promoció
de la Gent Gran i del Club de Gent Gran del Districte 4. Al Centre Cívic Municipal
Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 17.15 h:
Taller de lectura: “Els nens de Sri Lanka”: Activitat per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Llibres d’artista per als petits lectors. Activitat adreçada a famílies
amb infants d’1 a 3 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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