Agenda

Dimecres, 9 de gener

AGENDA
A les 12 h:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva
Candela; l’hematòloga de MútuaTerrassa adjunta al Banc de Sang i Teixits, Anny
Jaramillo; i el president de l’Associació de donants de sang del Vallès Occidental,
Alberto Orta, participarà demà a la roda de premsa per presentar la Marató de
donants de sang de Catalunya 2019, que se celebrarà de l’11 al 18 de gener. La
roda de premsa tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14).

A les 19 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà a la conferència
“Història en femení: dones anarquistes (1870-1980)”, a càrrec de Laura Vicente, en
el marc de l’exposició “Les dones a l’anarquisme espanyol”, a l’Arxiu Històric de
Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h i 19 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa: Inauguració de l’exposició “Les dones a
l’anarquisme espanyol”, a les 9 h; i a les 19 h, conferència “Història en femení: dones
anarquistes (1870-1980)”, a càrrec de Laura Vicente. Organitzat per la Xarxa
d’Arxius Comarcals (XAC). Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal
del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registrat al nostre portal”. Per conèixer a través del
portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i formació
que ofereix el Servei.. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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:
Llegir per créixer: Taller - concurs de dibuix “El mes de la Pau”. 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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