Agenda

Dimarts, 17 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en una sessió de treball amb
l’associació Amics del Vapor Gran i Plaça Nova i la comissionada per la cooperació
ciutadana en el territori, Itziar González, que se celebrarà al Qu4drant.0 (Edifici
Vapor Gran, c/ Telers, 5). En aquesta trobada, la comissionada i l’entitat exposaran
al Govern municipal i als grups polítics municipals el treball fet fins ara, la diagnosi
d’aquesta zona de la ciutat i les propostes d’actuació per a millorar-la. L’acte serà
obert als mitjans de comunicació.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 14.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, i
el regidor de Serveis Socials, Noel Duque, visitaran demà l’institut Santa Eulàlia per
a conèixer de primerà mà el projecte socioeducatiu que hi porta a terme l’Associació
Educativa Can Palet, amb la col·laboració de la Fundació Probitas. Es tracta d’un
servei de menjador i suport educatiu per a joves de famílies sense recursos que s’ha
posat en marxa aquest curs, en la línia dels que ja existeixen als instituts Mont
Perdut i Cavall Bernat. El projecte beneficia 40 alumnes del centre.
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A les 16.15 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en la presentació del projecte Geoscan HD a càrrec de
l’empresa terrassenca Xpresa Geophysics, a l’Smart City Expo World Congress, la
cimera internacional sobre smart cities per a professionals que se celebra del 17 al
19 de novembre a Barcelona. Xpresa Geophysics, empresa vinculada al Parc
Científic i Tecnològic Orbital 40, farà la presentació del seu projecte a l’estand D449,
carrer F del pavelló P2 del recinte firal Gran Via.

ALTRES ACTIVITATS

A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. 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 (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: taller familiar “La vinya silenciosa”, a càrrec de Sandra Rossi, a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ Infant Martí, 183).
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