Agenda

Dimarts, 17 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, informarà sobre el marc pressupostari 2019 a la
reunió ordinària del Consell Municipal del Districte 4 que tindrà lloc a la seu del
Consell, al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Campany (av. d’Àngel Sallent, 55).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
El portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
de juliol de l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc el dijous 19 de juliol. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i el regidor de
Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, acompanyats de portaveus
del Grups Municipals, participaran en l’acte de recepció als infants que participen a
l’acollida 2018 de l’entitat Terrassaharauí. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19 h:
El regidor de Presidència, Javier García, participarà a l’acte de lliurament de premis
de la 9a edició de la Ruta “De tapa en tapa”, organitzada pel Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. L’acte tindrà lloc a la plaça Didó.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95 ).
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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Aprenem”, basat en l’intercanvi lingüístic. A
càrrec d’Aprenem Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
XIII Curs d’estiu sobre la Unió Europea: “Hacia una Europa de las naciones y
metrópolis”, a càrrec d’Alfredo Corbalán, expert en assumptes europeus de l’Agència
de Planificació Urbana de la Regió de Brussel·les-capital. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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