Agenda

Dimarts, 18 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple extraordinari que tindrà lloc al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà a la sessió per a
càrrecs locals “Institucions compromeses, exemples d’igualtat efectiva”, organitzada
per la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya. L’acte tindrà lloc al
Palau del Parlament de la Generalitat de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n,
Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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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 15.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu "Twitter i
Facebook per a persones emprenedores". Sessió, de quatre hores de durada,
dirigida a persones emprenedores, en què s'explica com utilitzar aquestes eines
digitals en la gestió del seu projecte empresarial. Tindrà lloc a l’aula d’informàtica 7
de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes sobre la pell”, a càrrec de Laia
Rius, narradora. Destinat a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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