Agenda

Dimarts, 12 de maig

AGENDA
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la recepció oficial de l’Open d’Espanya
de Golf 2015, que se celebrarà a les instal·lacions del Real Club de Golf el Prat a
Terrassa entre el 14 i el 17 de maig. Al torneig hi participaran golfistes de renom
mundial, com el mateix Pablo Larrazábal, Miguel Ángel Giménez, Sergio García,
José María Olazabal, José Manuel Lara o Álvaro Quirós. L’acte tindrà lloc al Real
Club de Golf el Prat a Terrassa (Mas Bonvilar, Plans de Can Bonvilar, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’apoderament per a persones en situació de
canvi professional. L’objectiu del curs és el de conèixer les potencialitats de les
persones i que puguin definir un pla d’acció en el camp laboral. La formació
s’imparteix al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1, bis).
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A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Crea el teu currículum”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup de conversa en francès Bavardons (nivell
inicial) a la Biblioteca del Districte 6 (rambla de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa en català inicial. a càrrec de la
Coordinadora d’Activitats en Llengua Catalana (CAL).A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Correu electrònic”, 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: sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157) . A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “La carretera bona”. a càrrec de la
Fundació Mutual de Conductors i la Policia Municipal de Terrassa. Adreçat a famílies
amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca Central de terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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).
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A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares. Xerrada:
“Educar en emocions: un repte de futur”, a càrrec de Rut Garcia, responsable de
projectes d’ACIUHUMÀ. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Pel·lícula Premi LUX: “Ida”, de Pawel Pawlikowski.
Des del 2007, el Parlament Europeu atorga cada any el seu premi LUX de cinema a
pel·lícules que, a través de les seves històries, contribueixen al debat públic
europeu, tractant assumptes com la solidaritat, la crisi econòmica, la immigració, la
justícia, les llibertats públiques o els drets fonamentals. El premi també té per
objectiu ajudar a la distribució de les produccions europees. Entrada lliure, aforament
limitat. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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