Agenda

Dijous, 3 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una representació de veïns del carrer
del Mas Adei per parlar de temes vinculats amb la circulació d’aquest carrer.
Aquesta trobada té relació amb la visita que l’alcalde hi va fer el passat mes de març
a petició dels veïns. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 1416).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
del regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; del director artístic del Festival de Circ
de Terrassa i membre de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7.70, Enric Petit; del
director del Centre Cultural Terrassa, Josep Forn; del president de l’Associació de
Veïns de la Maurina, Raúl Sánchez; de la vicepresidenta de Maurina Comerç, Mar
López; i de la presidenta de l’Associació de Concessionaris del Mercat de la
Independència, Yolanda Alfaro; oferirà una roda de premsa per presentar la
programació i les novetats del 7è Festival de Circ de Terrassa. La roda de premsa
tindrà lloc al vestíbul principal del Mercat de la Independència, al costat del Punt
d’Informació (Raval de Montserrat, 41).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 21.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
inauguració del Sam Sam Festival Terrassa, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 6 de
setembre. Aquest esdeveniment, organitzat per Amics d’en Ferran i Reacció
Cultural, té com a principal objectiu recaptar fons solidaris per a l’escola que
coordina Ferran Sans a un barri de Dakar i sensibilitzar a la població per potenciar
l’educació en països en vies de desenvolupament. L’acte tindrà lloc al Petit Cabaret
del Comanou (c/ de Pare Llaurador, 17).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Xarxes professionals i Eines 2.0. L'espai de xarxes
professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que es troben en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats del CDMT: “Els dijous en obert”, entrada i visita comentada gratuïtes al
centre de Documentació i Museu Tèxtil. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Valentí cara de pi”, dins del cicle d’activitats
infantils “A l’estiu, la mainada al Museu”. Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Al
Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 19.30 h:
8è Cicle Sons del Temps: Recital de piano: “Una visió del piano hispànic des de
Manuel de Falla fins el present”. A càrrec d’Humberto Quagliata. A la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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