Agenda

Divendres, 24 de maig

AGENDA
A les 10.30 h:
La regidora de Sistemes d’Informació i Atenció Ciutadana, Gracia García, oferirà una
roda de premsa demà divendres per presentar el dispositiu electoral previst per a la
jornada d’eleccions municipals i europees del proper diumenge, 26 de maig. La roda
de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte de lliurament de la
Medalla al Mèrit Ecumènic, atorgada per Cristians per Terrassa, que enguany
s’atorgarà a la directora del Secretariat diocesà d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de
Barcelona, Montserrat Puigdellívol. L’acte tindrà lloc a l’auditori de l’Església
Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar, 299).
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).
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A les 11 h:
Activitats del Servei d’Educació: “El Flamenc, patrimoni immaterial de la humanitat”.
Activitat que forma part de la Guia d’Activitats i Serveis Educatius editada pel Servei
d’Educació per al curs 2018-2019 i organitzada per la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa. Al llarg de 45 minuts, l’alumnat de cicle mitjà de
l’Escola Bisbat d’Egara gaudirà de l’única sessió que es farà aquest curs d’aquesta
activitat. Aquesta sessió s’ha pensat com a prova pilot que ha de permetre, tant al
Servei d’Educació com a l’entitat organitzadora, valorar la seva idoneïtat i vessant
pedagògica respecte els eixos transversals i les àrees temàtiques del currículum:
artístic, d’educació física i de ciències socials. L’activitat explica de forma gràfica i
audiovisual, la història del flamenc, la utilització dels instruments i el perquè de la
diferència en la seva indumentària. Per finalitzar, la proposta inclou un taller pràctic
de cant flamenc, ball i guitarra. L’activitat tindrà lloc a l’Escola Bisbat d’Ègara (c/ de
Sant Marian, 31-51).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Escape Room amb realitat augmentada: “El tresor
amagat”, Recomanat per a infants de 10 a 14 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
BaumannLab: Inauguració de l’activitat “TFG: La prèvia” amb la presentació d’El
gran uno d’Albert Garcia, projecte del TFG (Treball Final de Grau) del curs passat
que va ser acollit pel BaumannLab a través de la convocatòria de l’Antena per a
rebre suport en la seva producció. Destinat a joves de 14 a 25 anys. Tindrà lloc al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
L’aventura de llegir: Taller infantil: “Històries de Sant Llorenç”. Per a infants a partir
de 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu musical: Presentació del llibre “Quina canya!
Joguinetes”, de Miqui Giménez i Biel Pubill. Conte musicat amb instruments de
canya. Actuació a càrrec de Miqui Giménez en la que inclourà un petit taller per a
construir un instrument de canya. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Sons Clàssics: Concert “Bona nit Gulliver”, a càrrec d’Arcattia, compost per Joan
Morera, violí, i Quim Térmens, violí. Interpretaran obres de Telemann, Guignon,
Boccherini, Genzmer i Bartok. Arcattia és un projecte musical que vol recuperar el
format de trio de corda de dos violins i violoncel i amb programes que van des del
duet fins a la petita formació orquestral. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Festa de cloenda dels clubs de lectura infantil: “La ventana
infinita”, de Kim Amate. Premi Destino Infantil Apel·les Mestres 2009. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre: “Altruismo: propósito y sentido”, de Xavier
Caparrós, a càrrec del mateix autor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 21 h:
Temporada de Música Clàssica: Concert “Escandilunya”, a càrrec de la Coral Nova
Ègara i el Cor Bruckner Barcelona, dirigits per Julia Sesé i Lars Isdahl; i Eduard Sáez
al piano. Interpretaran obres d’autors catalans i escandinaus, com Edvard Grieg,
Sandtröm, Raimon Romaní i Enric Morera, entre d’altres. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 22.30 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Crim, La Inquisición i Mal-Humorats. Tindrà
lloc a la Faktoria d’Arts (c/ de la Rasa, 64).
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