Agenda

Dijous, 5 d’abril

AGENDA
A les 10.30 h:
La regidora de Salut i d’Esports, Eva Candela, presentarà en roda de premsa les
activitats organitzades per l’Ajuntament de Terrassa i diverses entitats de la ciutat
per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril) i el Dia Mundial de la
Salut (7 d’abril). La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). El Dia Mundial de l’Activitat Física té per
objectiu sensibilitzar la població sobre el problema del sedentarisme i promoure
l’activitat física com un element essencial per a la salut i el benestar de les persones.
En el marc d’aquesta commemoració, l’Ajuntament de Terrassa ha organitzat el
programa d’activitat física saludable “Mou-te, tu hi guanyes!” amb la col·laboració de
diferents entitats i clubs esportius.
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació del IV Festival Didó de Música i Titelles de Terrassa,
que tindrà lloc del 13 al 21 d’abril, organitzat per l’Associació Amics de la Música de
Terrassa i el CEM, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. La roda de premsa
comptarà també amb la intervenció del director del Festival, Ramon Rius, i la
responsable de producció del Festival, Estel Rius, i tindrà lloc al CEM (passeig del
Vapor Gran, 17).
A les 12.30 h:
El regidor d’Universitats, Adrián Sánchez, participarà en el sorteig d’un premi de
2.500 euros per a la matriculació a un dels graus que s’imparteixen a les escoles
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universitàries del Campus de Terrassa durant el curs 2018-19. Aquesta iniciativa,
impulsada per l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei d’Universitats, formava
part de les activitats que s’han dut a terme a l’estand de l’Ajuntament durant la
celebració del Saló de l’Ensenyament de Barcelona entre el 14 i el 18 de març.
Durant aquests dies, els visitants a l’estand van dipositar les butlletes per poder
optar a aquest premi. L’acte tindrà lloc a la sala de Govern (Raval de Montserrat, 1416), on es durà a terme el sorteig per conèixer la persona guanyadora.

ALTRES ACTIVITATS

A les 12 h:
Activitats de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: mòdul 3 de màrqueting digital per a
empreses Industrials. Tindrà lloc a l’Àula 1 d’Informàtica de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
XVII Mostra d’Ensenyament: es proporcionarà informació sobre tots els estudis
postobligatoris i orientació personalitzada en funció de les inquietuds, motivacions i
aptituds dels assistents. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa: “El jersei” de Blanca Busquets. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).

A les 17.30 h:
Terrassa Street Art: segona sessió d’aquest taller infantil de música, dansa i teatre, a
la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183). En aquest projecte d’art
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comunitari als barris, gratuït i obert a qualsevol infant que hi vulgui participar, es
treballa en un espectacle final que es presentarà a la ciutadania.
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El desert dels tàrtars” de Dino Buzzatti. A
càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “L’animal moribund”, de Phillip Roth. A càrrec
de David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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