Agenda

Dimarts, 22 de març

AGENDA
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, visitarà la seu de la Fundació i l’Associació
AVAN Amics de la Neurologia Associació Vallès. L'Associació Vallès Amics de la
Neurologia (AVAN) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la difusió i a la
divulgació de la neurologia, així com a la millora de la qualitat de vida de les
persones afectades per les diferents malalties relacionades amb aquest camp. Va
néixer al 1993 amb l'objectiu de posar en contacte a totes aquelles persones
vinculades o interessades en les malalties del sistema nerviós, estiguin o no
directament afectades. La visita tindrà lloc a la seu d’AVAN (c/ de l’Estrella, 110,
Sabadell).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Al museu... i Santes pasqües”. Taller 2: “Per
endolcir les festes, ous de pasqua!”. Activitat per a infants de 4 a 12 anys. Tindrà lloc
al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. Inici del camí de
l’orientació professional. Xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que les persones
interessades puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o
interessos. Tindrà lloc a la sala d’actes Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Per Setmana Santa, la mainada al Museu”.
“Contes de princeses”. Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc al Museu de
Terrassa – Castell Cartoixa Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
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