Agenda

Dimecres, 19 d’octubre

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten
societàriament com a SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris
individuals, no SCP) per a iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “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, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
persones grans participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents
productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa
ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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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:
Activitats del Servei de Consum: “Taller de consum responsable”. Taller que donarà
a conèixer als infants les eines per consumir d’una altra manera que els satisfaci
més, fent-los valorar el paper del consum a les seves vides per tal que puguin
practicar un consum conscient, responsable i crític.
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Preguntes i respostes sobre la grip”, a càrrec d’Aitor
Campos i Inés Mozota, infermers de família i comunitària del Cap Terrassa Nord.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18h:
L’hora del conte: “En Bum i el tresor del pirata”, a càrrec de la Companyia Homenots.
Activitat recomanada a infants de quatre a vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: “Vols estudiar a l’estranger?”, a
càrrec de l’entitat Vibria Intercultural. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Alba Castillo, Carme Martínez,
Eva Fernández, Eva Marbà, Marcela Rubio i Isabel Solsona. Activitat adreçada a
famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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