Agenda

Dimarts, 10 de març

AGENDA
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a internet, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’informàtica bàsica, adreçat a persones sense
coneixements previs d’informàtica. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
català inicial de vint-i-quatre sessions conduït per persones voluntàries amb l'objectiu
que els aprenents obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient
capacitat per usar expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de
proximitat. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 12 h:
Activitats del Qu4drant.0: Visita de tècnics de Promoció Econòmica dels ajuntaments
de Girona, Mollet, del Vallès, Reus, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat i Viladecans amb l’objectiu de visitar el Qu4drant.0, conèixer el model
d’acceleradora i les empreses que s’hi allotgen. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels
Telers 2, 2a planta, passadís B).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a internet, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
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 de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 i a les 19 h:
Mostra del Coneixement: “Una Europa plena d’oportunitats”. La nova Europa ens
ofereix moltes oportunitats com a ciutadans i ciutadanes, especialment per als més
joves. L’actual mobilitat i l’Europa digital són elements claus per a una Europa on el
jovent té el seu propi espai i la seva participació és cabdal per seguir construint el
projecte europeu. S'explicaran les oportunitats i eines que la Unió Europea posa
a l'abast dels joves. Tindrà lloc a l’Institut Cavall Bernat (c/ de La Castellassa, s/n).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Cantem i ballem amb el Quico”, activitat per a infants a partir de
18 mesos. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Treballar a l’estranger”, a càrrec de
l’Associació Nexes. A la seu de Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre el projecte solidari per a l’educació
musical dels infants acollits per la Fundació Juan Bonal a l’Índia, a càrrec de
membres de la Fundació Juan Bonal i la Banda de Terrassa. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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