Agenda

Divendres, 23 de desembre

AGENDA
A las 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de la Escuela de Canto La
Singing, dirigit per Marisa Cano, dins del 8è Cicle de Nadales al carrer “Sons del
Nadal”. Tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Dríade Grup Vocal, dirigit
per Lourdes Garcia, dins del 8è Cicle de Nadales al carrer “Sons del Nadal”. Tindrà
lloc a la plaça de la Torre del Palau.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Gospel Vallès, dirigit per
Julià Monje, dins del 8è Cicle de Nadales al carrer “Sons del Nadal”. Tindrà lloc a
l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Per Nadal, un regal del Museu: Taller 1: “Pop-up de Nadal”. Els tallers de Nadal del
Museu de Terrassa s'han convertit en una tradició que permet que nens i nenes
gaudeixin d'una forma diferent de les vacances escolars. En aquest taller, els infants
elaboraran una nadala amb la tècnica del pop-up. Tindrà lloc a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es fa cada
divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Treballa el teu projecte amb
nosaltres. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma
pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement
col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir mes dificultats i,
cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Les 99 monedes d’or”, a càrrec dels alumnes de l’Escola Cultura
Pràctica. Conte amb debat on adults i fills descobriran més sobre com enfortir els
vincles entre ells i ser conscients de les eines que tothom té a l’abast per al
creixement emocional i el benestar de la família. Activitat adreçada a infants a partir
de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió: “Aprenem a utilitzar el mòbil”, a càrrec d’Arnau
Arcas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 21 h:
Altres concerts nadalencs: “4veus.cor”, dirigit per Pol Pastor i amb Jordi Figueres a
l’orgue. Tindrà lloc a l’Església de la Sagrada Família (c/ Faraday, 108)

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

