Agenda

Dimecres, 15 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, prendrà possessió del càrrec de diputat de la
demarcació de Barcelona en el Ple de Constitució de la Diputació de Barcelona, que
tindrà lloc a la Sala de Plens de la institució (edifici Can Serra, rbla. de Catalunya,
126, Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la presentació de la 2a edició de la
Cursa de les Dones Terrassa, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató de
Terrassa, que se celebrarà el dia 20 de setembre. La presentació es farà al carrer
del Vall, 53, 2a planta.
A les 21 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Lluïsa Melgares, assistirà a l’Iftar,
menjar nocturn amb el que es trenca el dejuni diari durant el mes islàmic del
Ramadà. L’acte, organitzat per la Comunitat Musulmana de Terrassa, tindrà lloc a
l’Oratori del carrer del Doctor Pearson, 149).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Domina els processos de selecció”,
a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. En aquest espai de coneixement,
podreu aprendre quines són les fases d’un procés de selecció i també practicar
l’entrevista de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “La gestió del temps en l’entorn professional i l’empresa”. Formació
adreçada a persones empresàries i emprenedores amb l'objectiu de conèixer les
claus per a una gestió eficient del temps per aconseguir ser productius en la nostra
feina. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller informatiu d’economia
social. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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