Agenda

Dimarts, 31 d’octubre

AGENDA
A les 18.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la Festa de la
Castanyada dels esplais diaris de Terrassa que tindrà lloc al Recinte Firal de
Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Vull
emprendre, per on començo?”. Sessió informativa, de dues hores de durada, dirigida
a emprenedors i emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2ª planta).
A les 10 h.
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
sessió informativa és l’inici del camí de l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia mental. Atès que un
dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i en la
comunitat, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. 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, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
A les 16.30 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 l’associació Veu
Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i seguretat. Adreçat a
persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Aventures dins del bosc”. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 196).

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

