Agenda

Dimecres, 25 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde d’Innovació i
Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado, es reunirà amb la
presidenta de Cecot Comerç, Cristina Escudé, per parlar de temes d’interès per a
l’entitat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16). Cecot
Comerç té com a objectius impulsar i fomentar el dinamisme del sector del comerç a
través d’activitats d’informació, formació, difusió i intercanvi d’experiències.
Actualment representa directament 4.000 empreses del sector comerç i prop de
120.000 treballadors.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, es reunirà amb
el president de la Cecot, Antoni Abad, i el secretari general de la patronal, David
Garrofé, per parlar de temes d’interès per a l’entitat. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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 2 que tindrà lloc a la seu del
Consell, al Centre Cívic Municipal Francesc Macià (rbla. de Francesc Macià, 189). A
l’acte també participarà el regidor del Districte 6, Javier García.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà, convidada per la Diputació de
Barcelona, a la 33a edició dels Campionats d’Europa de Waterpolo que es disputen
a les Piscines Bernat Picornell de Barcelona (av. de l’Estadi, 30-38, Barcelona).
A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i la
regidora d’Esports, Eva Candela, assistiran al XVII Trofeu Ciutat de Terrassa que
enfrontarà els equips Terrassa FC i RCD Espanyol B. El partit es disputarà a l’Estadi
Olímpic Municipal de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller “Currículum creatiu”. Els seus objectius són
destacar-se entre la resta de currículums, personalitzar la pròpia candidatura i
remarcar competències clau en el mercat laboral (creativitat, capacitat de síntesi,
habilitats digitals/TIC…) En una segona sessió, es tindrà una entrevista individual
amb el formador per poder donar els darrers retocs finals al currículum. Tindrà lloc a
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95 ).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereixen. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “A l’estiu, la mainada al Museu”. Activitat en
llengua anglesa: El barret màgic del senyor Alegre, activitat per a infants de 3 a 8
anys. Tindrà lloc a la Torre del Palau (pl. de la Torre del Castell-Palau, 8).
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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 19.30 h:
2018 Fem l’estiu a Terrassa: Recull de contes: “Contes de l’Univers”. A càrrec de la
Companyia Rosa Fité. Tindrà lloc a la plaça de Ca n’Anglada.
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