Agenda

Dijous, 24 d’abril

AGENDA

A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una representació del Gremi de la
Construcció del Vallès, encapçalada pel seu president, Toni Palet. L’entitat
presentarà a l’alcalde els propers actes organitzats per a commemorar el centenari
del gremi. La tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria; i
el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, participaran
també a la trobada, que tindrà lloc a l’Alcaldia. L’acte serà obert als mitjans gràfics a
l’inici.

ALTRES ACTIVITATS

A les 10.30 h:
Activa el +60: visita guiada a la Torre Mossèn Homs (c/ Torre Mossèn Homs, 6).
Amb inscripció prèvia.

A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: curs d’iniciació a Facebook a càrrec de Sara Belassfar, a
la Biblioteca del Districte 5 (c/ Jocs Olímpics, 7).
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A les 18h:
Aniversari de la BD4: conferència “Webcomic, una nova forma d’entendre el medi” a
càrrec del dibuixant Marcos Martin, premi Eisner pel seu treball a la sèrie Daredevil
de Marvel i autor del còmic “The Private Eye” que s’ha distribuït només per Internet i
està revolucionant el concepte de webcomic. En acabar, Martin signarà exemplars
dels seus còmics als assistents que li demanin.

A les 18 h:
Aniversari de la BD4: activitat infantil “El Quico llegeix per Sant Jordi”, a la Biblioteca
del Districte 4 (c/ Infant Martí, 183).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: xerrada “Com podem mantenir les nostres dents per a
tota la vida”, a càrrec de l’odontòloga Berta Garcia. A la Biblioteca Central de
Terrassa (passeig de Les Lletres, 1).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del club de lectura infantil (8 a 10 anys) dedicada
al llibre “Lladre de llibres”, a la Biblioteca del Districte 5 (c/ Jocs Olímpics, 7).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió especial de l’activitat “El gust per llegir” amb motiu
de la diada de Sant Jordi, a la Biblioteca del Districte 3 (c/ Germà Joaquim, 66).

A les 19 h:
Activitats dels Bucs Baumann: primera sessió del curs d’iniciació al Hip Hop a càrrec
d’Eduardo Fusalba, a la Casa Baumann (Av. Jacquard, 1). Amb inscripció prèvia.
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