Agenda

Dijous, 4 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de membres de la Corporació
Local, oferirà una recepció als treballadors/es municipals de l’Ajuntament, empreses
municipals i organismes autònoms que es van jubilar durant l’any 2018. L’acte tindrà
lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, presidirà el Consell Municipal d’Esports que
tindrà lloc a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11) amb
el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Exposició,valoració i aprovació, si s’escau, de la proposta del Pla Director de
l’Esport.
3. Proposta de nomenament d’un representant del Consell Municipal d’Esports
al grup motor d’esports dins el Pla d’internacionalització de Terrassa.
4. Precs i preguntes.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. Sessió per conèixer quines
són les fases d'un procés de selecció, incidint, especialment, en la pràctica de
l’entrevista de feina. 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).
A les 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Tarda amb l’artista...
Rosa Rodríguez”. Visita a la mostra “Fragment de cal·ligrafia d’una pomera”, guiada
per l’artista. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del recull de poemes: “La paraula en el temps”, de
Salvador Comelles. A càrrec de Lluís Quintana, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona; Jaume Ferrer, metge i escriptor; i Salvador Comelles,
autor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Filoteca: “Asesinatos S.L.”, de Jack London i “Death Note”, de
Tetsuro Araki. A càrrec d’Adhoc, Vallès Occidental. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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