Agenda

Dimecres, 22 de novembre

AGENDA
A les 19.30 h:
El regidor d’Educació, Amadeu Aguado assistirà al Concert de Santa Cecília,
organitzat pel Conservatori de Terrassa dins del XXXI Cicle de Concerts del
Conservatori de Terrassa. El concert el protagonitzarà l’alumnat que va acabar els
seus estudis el passat curs 16-17 i que ha obtingut un Premi o una Menció d'Honor.
L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Foment de Terrassa: Mercat de Treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. Tindrà lloc a l’Edifici Glòries (ctra.
de Montcada, 596).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
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A les 9.30 h:
Campanya contra les violències masclistes, Terrassa 2017: Jornada de formació
sobre violència filioparental: “Famílies perdudes: Rols, gènere i poder”. Tindrà lloc a
la sala d’actes de l’edifici de Foment, (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès. Nivell
avançat, a càrrec de Mercè González. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Jardí de contes: taller de
jardineria i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors,
herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
biblioteca, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les persones grans
participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja
s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de diferents escoles, on
la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents productes de l'hort. El
taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa ciutat amiga de les
persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Planetari mòbil: “El cel de les estacions”. Per a famílies
amb infants de sis anys o més. A càrrec d’Educaixa. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BaumannLab: Taller d’Art i Educació, a càrrec d’Elena Blesa. Tindrà
lloc a la BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Hora del conte: “Qui vola en aquesta escombra”. A
càrrec de Sandra Rossi. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
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A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Hora del conte: “En Bum i el llibre màgic de les fades”.
A càrrec de la Companyia Homenots. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Lectura comentada del llibre “Vinces”, de Vicent Alonso. Dins
de Rauxa - Setmana de la poesia - Terrassa 2017. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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