Agenda

Divendres, 8 de març

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela; de la regidora de Polítiques de
Gènere, Gracia García; portaveus dels Grups Municipals i membres de la Corporació
Local; assistirà a la concentració i lectura del manifest de la Vaga Feminista impulsat
pel Comitè de la Vaga Feminista del 8 de març de Terrassa. L’acte tindrà lloc davant
de l’edifici consistorial (Raval de Montserrat, 14-16), i inclourà, a més de la lectura
del manifest, diferents activitats de caire reivindicatiu, com ara accions visuals i
actuacions musicals.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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A les 18 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge: “KM. 0 al vídeo musical
català dels 2.000”, en la que s’ofereix una selecció d’artistes establerts a Catalunya
Programa comissariat per Marvin & Wayne. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

