Agenda

Dijous, 13 d’abril
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Divendres, 14 d’abril
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dissabte, 15 d’abril
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada “Seu d’Ègara, un tresor amagat”. Inclou
la visita guiada i entrada a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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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Diumenge, 16 d’abril
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): jornada de portes
obertes. A banda de la Sala del procés tèxtil, actualment es pot visitar al museu
l’exposició “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en les col·leccions antigues del CDMT,
el modernisme, la moda i la producció de teixits tècnics; “Teixits de la Vall del
Nil”, una mostra de teixits coptes dels segles II-IX, que provenen de la col·lecció
Roca Puig de l’Abadia de Montserrat i dels fons del CDMT; i “Conexiones
vinculares”, una exposició de sedes pintades a mà per l’artista tèxtil argentina Ana
José Rossi. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 17 d’abril
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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Dimarts, 18 d’abril
AGENDA
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà l’obertura del curs per a dones policia impartit a l’Edifici Foment (ctra.
de Martorell, 95).

ALTRES ACTIVITATS

A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “L’inici del camí”, sessió informativa genèrica en
què es dóna a conèixer les diferents actuacions del Servei d’Ocupació, per tal que
cada persona pugui triar aquelles que més puguin interessar, segons la seva situació
o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”, adreçada a emprenedors i
emprenedores i dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs “Iniciació a la informàtica i Internet”, a càrrec de
Josep Puig. Curs bàsic dirigit a aquelles persones que no han utilitzat mai l’ordinador
o tenen molt pocs coneixements. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. 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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Contes tradicionals”, a càrrec d’Óscar
Blanco. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre: “Quan arriba la penombra” de Jaume
Cabré. A càrrec de Jordi Marrugat, crític literari. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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