Agenda

Dimecres, 9 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Ribera, presentarà la 13a Jornada de Formació Professional a Terrassa, que tindrà
lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114). L’acte comptarà amb
diverses ponències i col·loquis sobre aspectes relatius a la Formació Professional.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i la regidora de
Seguretat, Maruja Rambla, oferiran demà una roda de premsa de presentació de les
modificacions en les línies d’autobús municipal, fruit de l’entrada en funcionament de
les noves estacions del Metro de Terrassa, i del dispositiu policial per a la seguretat i
la fluïdesa del trànsit amb motiu de l’inici del curs escolar. L’acte tindrà lloc a la Sala
de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
El regidor de Turisme, Amadeu Aguado, participarà en l’acte de presentació oficial
de la cursa de muntanya Vallès Drac Race 2015, organitzada per l’Ajuntament de
Terrassa, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental i Extrem Team. La cursa es
disputarà el proper 10 d’octubre per Terrassa, Matadepera, Castellar del Vallès, Sant
Llorenç Savall i Mura. En l’acte també hi participaran el president del Consorci de
Turisme del Vallès Occidental, Víctor Puig; i el director tècnic de Vallès Drac Race,
Lluís Capdevila. L’acte tindrà lloc al Doubletree by Hilton Hotel and Conference
Center la Mola (camí dels Plans de Can Bonvilar, s/n).
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

A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Esquerdes”, de la Cia.
Hotel Locandi, que es representarà, dins del 7è Festival de Circ de Terrassa, a
l’Escenari Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 18.30 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: L’hora del conte: “Contes pel circ”, a càrrec
d’Explica’m un conte. A la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 19.45 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Miss Dolly”, espectacle a càrrec de la Cie. Marcel et
ses Drôles des Femmes. A l’Escenari Infant Martí de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya.
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A les 20.30 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Collage”, a càrrec de la Cia. Botproject. Al carrer de
l’Infant Martí.
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