Agenda

Dimarts, 6 de maig

AGENDA
Del 6 al 17 de maig:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Les capses de la memòria”, a càrrec de
l’Escola El Cim. Organitzada per l’Escola El Cim i la BCT. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
Del 6 al 22 de maig:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Fanzins, art fotocopiat. Dels anys 80 fins ara”,
a càrrec de Jaume Olivet. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
Del 6 al 24 de maig:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició fotogràfica “El Capgrós de l’any 2013: Jaume
Cabré”, a càrrec de Miqui Puig i de la Biblioteca Josep Badia i Moret. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de San Cosme, 157).
A les 10 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell intermedi, a càrrec de Montserrat
García. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Junts: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc macià, 193).
A les 11 h:
Projecte d’emprenedoria a l’escola: El projecte “Emprendre a l’Escola” de l’Escola
Cultura Pràctica oferirà demà un taller sobre publicitat a càrrec d’Olga Cabús,
responsable de Comunicació Corporativa i Planificació Estratègica del Servei
d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament. Els assistents al taller seran els alumnes de
les dues cooperatives de 5è de primària del centre que es troben a la recta final del
projecte i han de treballar temes de publicitat i comunicació pel que fa a la venda
dels seus productes al Mercadal, que serà el proper dimecres 4 de juny. “Emprendre
a l’escola és un projecte dissenyat per fomentar la cultura emprenedora a l'Educació
Primària a través de diferents activitats i propostes didàctiques adreçades a
l'alumnat. L'objectiu final és desenvolupar hàbits i comportaments emprenedors,
facilitant la seva integració social d'una manera eficaç i satisfactòria. “Emprendre a
l'escola” situa l'alumnat davant del repte d'haver de crear i gestionar un projecte de
manera real a partir d'un treball actiu, cooperatiu i significatiu.
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Xerrada per a 30
alumnes de 4t d’ESO de l’Escola El Cim. Es tracta del tercer de tres tallers en què
els alumnes treballaran l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el jovent fa
servir per poder comunicar-se amb altres joves de forma fluida. Tindrà lloc a l’Escola
El Cim (c/ de Frederic Soler, 22).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs de descàrrega i utilització de Whatsapp i Skype al
telèfon mòbil, a càrrec de Sara Belassfar. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Trobades a la terrassa”. Terrassa llegeix: “L’home
dels ulls grisos”, d’Antonio López Massó, Premi Carlemany de novel·la. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Carlota presenta... novetats!”. Novetats literàries
infantils i juvenils. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. Lectura de contes dels Germans
Grimm, per a joves a partir de 15 anys, a càrrec del Club LIJ. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Trobades a la terrassa”. Xerrada: “Fanzins: Art
fotocopiat. Dels anys 80 fins ara”, a càrrec de Juan Samu i Marc Castelao. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Sessió de debat sobre el Reglament de Participació Ciutadana: A càrrec de Pep
Martí, sociòleg i assessor de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona.
Acte organitzat per la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa. Al Casal Cívic
de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’iniciació a l’escriptura literària, a càrrec de
l’escriptora Sílvia Alcàntara. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Nascuts per llegir”. Un conte, un somni: “Cua de
peix”, a càrrec de l’Escola Bressol El Grimm. Activitat adreçada a infants de fins a
tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

