Agenda

Dimarts, 28 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de l’Associació de
Veïns Can Tusell AB, encapçalada pel seu president, Juan Martínez, que es
presentarà a l’alcalde i li parlarà dels projectes de futur de la nova Junta i de temes
d’interès per al barri. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Jornada d’Orientació de
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Programes de Formació i Inserció que tindrà lloc al
Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114). En total, la Jornada constarà de
23 sessions informatives en les que es parlarà de 29 cicles de grau mitjà i 8
programes de formació i inserció, adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO.
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de març, que es farà el proper dijous dia 30. La roda de premsa
tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Formació prelaboral a l’empresa Creixem. Formació
prelaboral de 60 hores prèvia a la contractació de vuit persones dins del projecte
30plus. Tindrà lloc a l’empresa Creixem (c/ del Nord. 105).
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”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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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 19 h:
15é Cicle El cinema i la mort: Projecció de la pel·lícula: “El nuevo Nuevo
testamento”. Pel·lícula d’origen belga, dirigida per Jaco Van Dormael. Cada entrada
comportarà la donació d’un euro que es donarà a El Rebost Centre Social de
Distribució d’Aliments de Terrassa. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere,
9).
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