Agenda

Dimarts, 19 de juliol

AGENDA

A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de juliol, que es farà el proper dijous. La roda de premsa tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, participarà en
la Sessió informativa sobre el pressupost municipal de l’Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert, dins del procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Pla
d’Acció Municipal (PAM). La sessió tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde
Morera (pl. de Can Palet, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
Sessió Informativa és l’inici del camí de l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o els interessos de
cada persona. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 18.30 h:
XI Curs d’estiu sobre la Unió Europea: Conferència: “Del cost de la NO Europa al
cost de la RETRO Europa”, a càrrec de Jordi Bacaria, director del CIDOB i catedràtic
en excedència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 16 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Controvèrsies actuals entorn de les relacions
entre alimentació i salut”, a càrrec de professorat de la Universitat de Barcelona i de
la Universitat de València, representants de l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària, i de Carolina Cucurella, veterinària d’Anafric. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114), del 18 al 22 de juliol.
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