Agenda

Dijous, 8 de desembre

AGENDA

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Divendres, 9 de desembre

AGENDA
A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
representació d’“Els Pastorets” del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis.
L’espectacle tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa setmanal adreçada a
les empreses i els professionals que necessiten informació i orientació per presentar
les seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja
que és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa consta
de dos blocs diferenciats: un primer bloc dóna informació bàsica sobre com generar
i/o presentar factures i ofertes electròniques a l'Ajuntament i a les empreses
municipals i sobre com obtenir certificats digitals, mentre que un segon bloc clarifica i
resol dubtes que prèviament els empresaris o professionals han manifestat a través
del formulari. Tindrà lloc a l’Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió informativa d’orientació professional on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es puguin
triar aquelles que més s’adeqüin a les situacions o interessos de les persones que
cerquen feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell avançat, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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