Agenda

Dimarts, 31 de gener

AGENDA
A les 20.15 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de “Il trovatore”, òpera
en tres actes, de Giuseppe Verdi. La transmissió, que es farà en directe i via satèl·lit
des de la Royal Opera House de Londres, tindrà lloc al Cinema Catalunya, (c/ de
Sant Pere, 9), a càrrec del Cor i l’Orquestra de la Royal Opera House, dirigits per
Richard Farnes.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir a
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L’inici del camí”. Inici
del camí de l’orientació professional. Sessió informativa on es dóna a conèixer les
diferents actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es
puguin triar aquelles que més puguin interessar, segons la situació o interessos de
cada persona. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A els 11.30 h:
Mes de la Pau: Xerrada: “Refugiats”, a càrrec de Farouk i Alí. Per commemorar el
Dia Escolar de la No Violència i la Pau, i donar el tret de sortida a la celebració del
Mes de la Pau, els alumnes de 3r i 4t d'ESO de l’Escola Ramón Pont escoltaran
l'aventura d'en Farouk i l'Alí, dos joves sirians que van viatjar de Kobane a Manresa
passant per Jordània, Egipte, Líbia, Algèria, El Marroc, Espanya, França, Bèlgica,
Luxemburg, Alemanya i finalment Manresa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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 18 h:
Activitats del Servei Jove: Cicle “Sense embuts”. Xerrada per a joves: “Drogues”, a
càrrec de M. Àngels Royuela, tècnica de Salut i Comunitat. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle: Xerrades per a mares i pares: “Jo de gran vull
ser... feliç”, a càrrec de Marta Pérez. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “La Terapeuta”, de Gaspar Hernández, a càrrec
de Silvia Gelices. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

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

