Agenda

Dimarts, 1 de maig

AGENDA
De l’1 al 5 de maig:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, visitarà els
Campaments Sahrauís per treballar en el marc de l’elaboració del Pla Estratègic de
la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS).
La visita tindrà lloc a Tindoouf (Algèria).
A les 13 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte de lliurament de diplomes a
les jugadores participants a la 6a Jornada de Futbol Femení, organitzada per la
Federació Catalana de Futbol, que tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Can
Parellada (c/ d’Amèrica, 8). La Jornada s’adreça a nenes i adolescents de 6 a 14
anys.
ALTRES ACTIVITATS
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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Dimecres, 2 de maig

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “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 del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. 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 15 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller 2: “Com crear una botiga
virtual”. Formació adreçada a persones emprenedores que tenen la idea de crear la
seva pròpia botiga virtual. Es presentaran les formes de comercialització electrònica,
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els paràmetres per a la venda en Internet, la incidència que té per a l'economia
global i el desenvolupament empresarial. L’objectiu és dotar els participants dels
coneixements bàsics per construir i mantenir una botiga virtual amb aplicacions
informàtiques en xarxa de codi lliure. Tindrà lloc a l’Aula 7 de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 17.30 h:
Activa el +60: Taller de barrets i complements modernistes. Activitat emmarcada en
el Pla d’Acció de Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, que entre altres
objectius vol potenciar la participació de les persones i entitats en activitats culturals
de la ciutat, com és, en aquest cas, la Fira Modernista. Tindrà lloc al Casal Anna
Murià del Complex Municipal Els Telers (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Xerrada - tertúlia “Ramadà, molt més que un
temps de dejú”, a càrrec d’Ouafa El Haddad. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Per què llegir més no ajuda a llegir millor”, a
càrrec de Susagna Aróztegui, psicòloga terapeuta en Kinesiologia, mestra del
Departament d’Ensenyament i formadora en gestió de l’estrès. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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