Agenda
Jornada TurismeVallès
La Jornada TurismeVallès és una trobada anual que té l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i
d’intercanvi d’experiències entre els agents públics i privats del sector turístic del Vallès Oriental per tal
que s’enforteixi el marc de relacions.
Dimecres, 27 de febrer de 2019 a les 00.00 h

Consell d'alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental 1/2019
Dimecres, 13 de març de 2019 (De 11.00 h a 13.00 h)

Debats d'habitatge: Ocupació
Dijous, 14 de març de 2019 a les 00.00 h
L’Oficina Comarcal d’Habitatge està organitzant unes jornades de debat sobre l’Habitatge en dos dies:
dijous 14 de març de 2019 parlarem sobre un tema que ens neguiteja a tot@s, “L’OCUPACIÓ”, i el 4
d’abril de 2019 sobre un altre tema encara més preocupant en el nostre dia a dia, les “SOLUCIONS
D’EMERGÈNCIA”.

Ple 2/2019
Dimecres, 20 de març de 2019 (De 19.00 h a 20.00 h)

Debats d'habitatge: Solucions d'emergència
Dijous, 4 d'abril de 2019 a les 00.00 h
L’Oficina Comarcal d’Habitatge està organitzant unes jornades de debat sobre l’Habitatge en dos dies:
dijous 14 de març de 2019 parlarem sobre un tema que ens neguiteja a tot@s, “L’OCUPACIÓ”, i el 4
d’abril de 2019 sobre un altre tema encara més preocupant en el nostre dia a dia, les “SOLUCIONS
D’EMERGÈNCIA”.

Fira Guia't
Del 9 al 11 d'abril de 2019 a les 00.00 h
La Fira Guia’t és una fira d’orientació acadèmica, en la qual es vol mostrar i donar a conèixer
la formació professionalitzadora que els joves poden trobar al a comarca o a l’entorn proper. Està
adreçada, especialment, a aquells joves estudiants de 4t d’ESO, amb un enfocament especial envers
aquells que no acrediten i/o abandonen els estudis i també aquells que no tenen clar quin itinerari
formatiu seguir un cop superada l’ESO.

Ple 3/2019
Dimecres, 22 de maig de 2019 (De 19.00 h a 20.00 h)

