Agenda

Dimarts, 27 de març

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García, es reunirà amb l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon;
l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer; l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro;
Pere Masachs, vicepresident de la Comissió d’Infraestructures i membre del Comitè
Executiu de la Cambra de Comerç de Terrassa; i amb una delegació de la patronal
Cecot encapçalada pel seu president, Antoni Abad. Durant la reunió es farà anàlisi i
seguiment de l’estat de les obres. La reunió tindrà lloc a la Sala de Govern de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges a l’inici de la reunió. En
finalitzar la mateixa hi haurà un contacte amb la premsa per als mitjans que ho
desitgin.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller 2. “Equi... quèeeee? Equinocci!”. Taller per a
infants de 4 a 12 anys. Dins del cicle “Al Museu... i Santes pasqües! – Terrassícoles
al Museu”. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura fàcil, a càrrec de personal del Consorci
Sanitari de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què 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 (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller: “Fem un vas de l’Edat de Pedra”. Taller per
a infants de 4 a 12 anys. Dins del cicle “Per setmana Santa, la mainada al Museu”.
Tindrà lloc al Museu de Terrassa - Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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