Agenda

Divendres, 5 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda a les persones
participants a les XXXVII Diada Pneumològica, juntament amb la doctora Roser
Costa, directora de la Diada; el doctor José Sanz, cap del Servei de Pneumologia de
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa; Enric Barbeta, president de la Societat
Catalana de Pneumologia (SOCAP) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya; i la doctora Yolanda Cuesta, adjunta al director-gerent de l’àmbit
assistencial de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La XXXVII Diada
Pneumològica, que tindrà lloc del 4 al 6 d’abril a Terrassa, està organitzada pel
Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i la Societat
Catalana de Pneumologia i tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340).
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, i la directora General de l'Associació Vallès
Amics de la Neurologia (AVAN), Lidia Gil, oferiran demà una roda de premsa per
presentar la quarta edició de la 4a Passejada i Cursa Solidària "Jo també sóc
Parkinson", que organitza l’AVAN amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. A la
roda de premsa, que tindrà lloc a les 11.30 h, intervindran també la neuropsicòloga
Anna Morera, directora assistencial de l’AVAN; i Leonor Gonzalez, usuària de l'Avan
i impulsora de la cursa. La 4a edició de la Passejada i Cursa Solidària "Jo també sóc
Parkinson" tindrà lloc el proper 14 d’abril, en el marc de la commemoració del Dia
mundial del Parkinson, una malaltia que afecta a 18.000 persones a Catalunya.
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A les 13 h:
El regidor d’Universitats, Adrian Sánchez, presidirà l’acte de sorteig d’un premi de
2.500 euros per a la matriculació a un dels graus que s’imparteixen a les escoles
universitàries del Campus de Terrassa durant el curs 2019-20. 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 de la 30a edició del Saló de l’Ensenyament de Barcelona entre el 20 i el
24 de març. Durant aquests dies, els visitants a l’estand van dipositar les butlletes
per poder optar a aquest premi. Demà divendres, a la Sala de Govern de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Monterrat, 14-16), es durà a terme el sorteig per
conèixer la persona guanyadora.
Al llarg de la tarda:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a l’actitivat “Street Tennis”, jornada de
tennis al carrer organitzada per la Federació Catalana de Tennis amb el suport de la
Diputació de Barcelona amb l’objectiu de promocionar i apropar aquest esport als
diferents municipis de la província de Barcelona. L’activitat, que tindrà lloc a la plaça
Vella, compta amb la col·laboració del CT Terrassa, Atlètic Terrassa, CD Terrassa i
Club Egara. L’activitat s’orienta principalment a infants d’entre 5 i 12 anys, però va
destinada a totes les edats, iniciats o no en el tennis.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de primavera: “Fes el teu gespet”, per a infants de
quatre a nou anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de l’Univers”, a càrrec de Rosa Fité. Recomanat a infants a
partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
A les 18.30 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge “Bandarra”. Inclou els curts
“Funny webcam effects”, de Néstor F.; “Saatanan kanit”, de Teemu Niukanen;
“Enough”, d’Anna Mantzaris; “Marta” de Lucia Forner; i “Instead of abracadabra”, de
Patrick Eklund. Destinat a majors de 16 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Dosos: “El viatge del saltamartí”,
d’Arnold Lobel, a càrrec de Teresa Casals. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
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