Agenda

Dimecres, 17 de juny
AGENDA
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de xarxes socials. Adreçat a persones que volen
introduir-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Finançament per a
empreses de comunicació social. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5,
passadís B, 2n pis).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Estratègies de comunicació on i off line”, a càrrec d’Eulàlia Balañà.
S’explicarà el concepte de planificació estratègica aplicada a la comunicació. També
s’ensenyarà a sistematitzar la campanya de comunicació anual de l’empresa i el
desenvolupament de l’argumentari de vendes. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183) . A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de gravat. Per a infants de 10 a 12 anys. En Santi
Llorens, un dels fundadors del grup GlaucEstampa, mostrarà als infants tots els
secrets del gravat. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Decorem el pati de la sala infantil”. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Banc del temps. Xarxa d’intercanvi de temps
entre diferents persones per donar i rebre serveis, compartir habilitats i
coneixements, de manera puntual. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Un conte un somni: “Eriçó, on ets?”, a càrrec de l’Escola Bressol
El Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Visita i debat de l’exposició: “Migracions: arrels que ens
enriqueixen”. A càrrec de la regidoria de Ciutadania i Drets Civils. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació de l’ArlliBRE. En alguns punts de la ciutat els
arbres caiguts per les ventades de desembre de 2014 s’han convertit en ArlliBREs,
biblioteques col·lectives per intercanviar llibres. Arriba a l’espai públic de Terrassa
una iniciativa que en d’altres ciutats es coneix com a bookcrossing, impulsada per
l’Àgora Terrassa. En la posada en marxa d’aquesta idea hi participen: els Amics de
les Arts, l’Associació d’Entitats per a la Inclusió, la BCT Xarxa i el Servei de Gestió
de l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc davant de la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 22 h:
Activitats del Cinema Catalunya: El documental del mes: “Bicicletes vs cotxes”, de
Freddik Gertten. El món està immers en una gran crisi global que tard o d’hora
s’haurà d’afrontar: el canvi climàtic, l’esgotament dels recursos fòssils i la
contaminació urbana i dels oceans. La bicicleta s’erigeix com una poderosa eina per
al canvi, però la indústria automobilística inverteix milions de dòlars cada any per
afavorir els seus negocis. El documental ens presenta diversos activistes i
pensadors que lluiten per aconseguir ciutats més sostenibles. Es neguen a deixar
d’anar en bicicleta, tot i l’augment del nombre de morts en accidents de trànsit. Al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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