Agenda

Dijous, 10 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Serveis Socials,
Gracia García, es reunirà amb una delegació de la cooperativa l’Eina encapçalada
pel seu gerent, Ricardo Javier Ramírez. L’entitat presentarà a l’alcalde els seus
projectes. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14).
L’Eina SCCL és una cooperativa d’inserció laboral sense ànim de lucre que treballa
per a la inclusió social i laboral de les persones en risc d’exclusió. Presta serveis
sobretot en l’àmbit educatiu.
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, i altres membres de la Corporació Local, assistirà a la gala de presentació
de la 20a Mitja Marató Ciutat de Terrassa i 14a Cursa Santi Centelles, que tindrà lloc
al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2)
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Qualitat Democràtica, Javier García, assistirà a la sessió informativa
per a entitats sobre la sobre la convocatòria municipal de subvencions a projectes,
activitats i serveis 2019 que tindrà lloc al casal cívic de Ca N’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, la regidora de
Polítiques de Gènere, Gracia García, i el president de Tele Taxi Terrassa, Ramón
Martínez, en representació del col·lectiu de taxistes de Terrassa, presentaran demà
l’adhesió dels taxistes de la ciutat a la campanya municipal "Només un sí és un sí".
L’acte tindrà lloc a la plaça Didó, on es mostraran taxis de les tres empreses que
operen a la ciutat lluint els distintius que els identifiquen com a participants a la
campanya.
ALTRES ACTIVITATS
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 de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Contes i cantarells”. A càrrec de Rosa Fité, narradora oral.
Destinat a famílies amb infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: sessió del Club de lectura del dijous dedicada al llibre Nivells de
vida, de Julian Barnes. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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