Agenda

Dimecres, 8 de febrer

AGENDA
A les 19.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
lliurarà els premis de la 2a edició del Concurs d’Instagram #millorfototerrassa2016.
Terrassa Turisme @terrassaturisme i el col·lectiu d’Igers de Terrassa @igersterrassa
van organitzar el II Concurs d’Instagram per trobar la millor fotografia de Terrassa
feta durant l’any 2016. Per participar, calia ser seguidor de @igersterrassa,
@terrassaturisme, @samarretes i @marcospara_com, i etiquetar les fotografies amb
els hashtags #igersterrassa #terrassaturisme i #millorfototerrassa2016. El termini per
presentar les fotografies va finalitzar el 31 de desembre de 2016 amb un total de 923
fotografies publicades al concurs. Per poder trobar la millor fotografia de cada
categoria (Arquitectura i Experiències) el jurat, format per @terrassaturisme i
@igersterrassa, va fer una selecció de 4 imatges de cada categoria on, a partir
d’aquesta selecció, la fotografia guanyadora va ser la més votada pel conjunt
d’instagramers. El guanyador en la categoria d’Arquitectura ha estat Pep Turull
(@pepvellot), mentre que en la categoria d’Experiències la guanyadora ha estat
Mireia Comas (@mireia_comas). El lliurament del premis tindrà lloc a la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
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 constituir-se societàriament com a
societats limitades o societats limitades de nova empresa o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) per iniciar una
activitat econòmica. En els tallers es trobarà la informació necessària prèvia per a la
constitució de l'empresa en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a. 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 Joventut i Lleure infantil: “Coneix la garantia juvenil!”. Tindrà
lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat, a càrrec de Fina
Ginesta. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada per a mares i pares. Xerrada: “Eduquem les
emocions en família”, a càrrec de Romà Andreu Rifà. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

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

