Agenda

Dijous, 20 de juliol

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de juliol, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Màrqueting
personal”. En aquest espai de coneixement es treballarà sobre el valor i la projecció
que realitzem de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc al Servei d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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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 22 h:
Som Estiu!: Activitats del Museu de Terrassa. Dins de la programació “Refresc de
patrimoni. Itinerari de la Guerra Civil a Terrassa”. L'itinerari, nocturn, de dues hores
de durada, es desenvoluparà per diversos edificis de la ciutat que van tenir un paper
destacat durant la Guerra Civil Espanyola: el Gran Casino, el Círcol Egarenc, la
Casa Alegre de Sagrera, la Catedral del Sant Esperit, el Vapor Ventalló,
l'Ajuntament, l'antiga seu de l'Institut Industrial i la Casa del Poble. A partir del
patrimoni immoble s'explicaran els principals esdeveniments i com es vivia a la
nostra ciutat durant aquest període. El punt de trobada serà a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29-31).
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