Agenda

Dijous, 26 d’abril

AGENDA
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes
d’abril que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Xarxa de contactes”. L'objectiu d’aquesta sessió és
el del coneixement de l'entorn a nivell personal i de context, l’elaboració d’un pla de
treball per un networking efectiu, l’activació, ampliació i cura de la xarxa de
contactes, eines i recursos. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats del BCT Xarxa: Cinefòrum, a càrrec de l’Aula d’Artteràpia del Centre Cívic
Municipal President Macià. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres 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).
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A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Mòdul 6: “Experiència de l’usuari” Bloc 1: “Com millorar l’experiència de l’usuari”. Aquest mòdul aprofundeix en la
importància de definir alguns elements bàsics que conformen una experiència
positiva o negativa de l'usuari i que poden ser conceptualitzades. Forma part d’un
programa de suport en l’estratègia online per a les empreses de Terrassa. Tindrà lloc
a l’Aula 1 d’Informàtica de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa: “El jersei”, de Blanca Busquets. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Cicles de vida, camins en igualtat?: Xerrada: “Els homes davant la paternitat i la
criança. Quin paper hi vull tenir?”. A càrrec d’Aharon Fernández, psicòleg social i
psicoterapeuta. Adreçada a pares participants en els grups de preparació al part de
MútuaTerrassa. Tindrà lloc a la sala d’educació sanitària del Centre d’Atenció
Primària Sant Llàtzer (c/ de la Riba, 62, 3a planta).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Xerrada “Ramadà, molt més que un temps de
dejú”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).

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

