Agenda

Dimarts, 24 d’octubre

AGENDA
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, donarà la benvinguda a les persones contractades pel Programa
Complementari de Foment de l’Ocupacio Local – Suport als Plans Locals d’Ocupació
de la Diputació de Barcelona 2017-2018. Foment de Terrassa ha contractat 28
persones amb una durada de sis mesos per reforçar els serveis municipals de neteja
de la ciutat. L’acte tindrà lloc al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern Municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una premsa per explicar els principals punts de l’ordre del
dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament de Terrassa que
es farà el dijous 26 d’octubre. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.45 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la projecció de l’òpera en directe “Un
ballo in maschera”, de Giuseppe Verdi, des del Gran Teatre del Liceu i via satèl·lit.
La projecció, amb direcció orquestral de Renato Palumbo i direcció escència de
Vincent Boussard, es farà al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Vull
emprendre, per on començo”. Sessió informativa, de dues hores de durada, dirigida
a emprenedors i emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2ª planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. 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, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
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 l’associació Veu
Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i seguretat. Adreçat a
persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat. “Allà on viuen els
monstres”. Per a infants de 4 a 9 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “BiX2 – Què ens agrada menjar”. Taller per a joves a
partir de 12 anys, a càrrec de Mercedes García i Anna Carabí del CAP Est, dins del
cicle “Berenem i xerrem”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Entre damas anda el juego”,
d’Ester G. Escobar, a càrrec de Sonia Caballero i l’autora. Dins del cicle Terrassa
llegeix Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (rbla. de Francesc Macià, 193).
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