Agenda

Dimarts, 26 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà a l’Ajuntament amb el boxejador terrassenc Mustafá Chadlioui, que el passat
mes d’abril es va proclamar campió d’Espanya de boxa en la categoria de
semipesats. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de
l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire, encapçalada pel seu president, Lluís
Núñez. Durant la reunió, l’entitat veïnal presentarà a l’alcalde els actes de
commemoració del 40è aniversari de l’associació, el gruix del quals es portarà a
terme durant la propera tardor. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, es reunirà amb el
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font,
per tractar temes relacionats amb l’accessibilitat al transport públic. La reunió tindrà
lloc a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. de Josep Tarradellas, 26, Barcelona).
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A les 20 h:
El regidor Jordi Flores assistirà a l’acte de cloenda de la 7a Ruta i Concurs de Tapes
de Terrassa “De Tapa en Tapa”, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria i
Restauració de Terrassa i Comarca amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça Didó.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: ·On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Consell Editorial per al debat sobre el servei públic de l’aigua: Segona reunió del
Consell Editorial per al debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. El Consell
Editorial està format per membres de grups polítics representats al Ple Municipal, per
membres de les entitats promotores del debat i per representants tècnics de diverses
àrees i serveis de l’Ajuntament de Terrassa.
La segona reunió del Consell Editorial tindrà lloc demà dimarts, 26 de juliol, a
les 16 h a la sala de reunions de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa. Serà
oberta als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
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