Agenda

Dimarts, 8 d’abril

AGENDA
A les 20.30 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Floreal Soriguera: procés cap a la síntesi”, una mostra del treball artístic del que fou
director i professor de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa que es podrà
veure fins al 8 de maig. L’acte tindrà lloc a la sala d’exposicions de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny de Terrassa (c/ de Colom, 114, Edifici Vapor Universitari).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Mostra del Coneixement: “La conquesta de l’espai a la ciència-ficció”. Amb aquesta
conferència es fan servir escenes de pel·lícules de ciència-ficció per repassar
conceptes de física, química, geologia, matemàtiques o biologia. Es vol transmetre la
importància de mantenir una actitud crítica en l’àmbit científic. S’analitzen escenes
de pel·lícules tot raonant la seva veracitat per tal de discernir entre ciència i ficció.
Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes,
46).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès, nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.15 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: Taller: “Oli, olives i oliveres”, a càrrec de Núria
Sanahuja. Taller per a infants de 8 a 13 anys, a càrrec de Núria Sanahuja. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Si jo em sento
bé, em relaciono millor”, a càrrec de Luci Morera, tècnica de mediació del Servei de
Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Mostra del Coneixement: “Comunicació oral per a persones tímides”. Activitats per
ajudar a potenciar la comunicació en públic i actuar positivament aprenent i
practicant tècniques per millorar la conducta sota pressió i desenvolupar
l’autoconfiança i l’entusiasme per canviar actituds i desenvolupar noves habilitats.
Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes,
46).
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