Dilluns 13 de juny
09.00 h Reunió amb representants d’establiments, al despatx d’Alcaldia
11.30 h Reunió amb un ciutadà, al despatx de l’Alcaldia
18.00 h Reunió telemàtica amb el representant d’Èlite Jove
19.00 h Junta de Govern, al despatx d’Alcaldia
Dimarts 14 de juny
10.00 h Reunió de la Taula de Treball de la carretera C26, al Consell Comarcal del Solsonès
12.15 h Reunió amb la direcció de l’Escola Municipal de Música, al despatx d’Alcaldia
17.00 h Reunió telemàtica del Consell de Coordinació Territorial de la Catalunya Central amb el Món
Local
18.00 h Reunió del Consell de la Gent Gran, a la sala de plens
19.00 h Visita de barri a la Cabana d’en Geli, al parc infantil del camí de la Font del Corb
Dimecres 15 de juny
11.00 h Visita institucional dels alumnes de 2n d’ESO de l’escola Arrels, a la sala de plens
10.00 h Reunió del Pla Infocat amb les alcaldies de la comarca, a la sala gòtica del Consell Comarcal
del Solsonès
13.00 h Reunió amb un empresari, al despatx d’Alcaldia
19.00 h Visita de barri al sector Torregassa, al local del Punt Òmnia
Dijous 16 de juny
09.00 h Reunió amb la presidenta de l’Orfeó Nova Solsona, al despatx d’Alcaldia
10.30 h Reunió amb l’equip directiu de l’escola El Vinyet, a la seu de l’escola
18.00 h Assemblea general del Fons d’Emergència Social, a la sala de plens

Divendres 17 de juny
11.00 h Reunió amb l’alcalde de Lladurs i els representants del Centre d’Estudis Lacetans (CEL), al
despatx d’Alcaldia
19.00 h Visita de barri al Tossal i Serrat d’en Mingo, al parc infantil del barri
20.00 h Visita de barri a Cal Xuxa, al carrer de les Alzineres
22.00 h Assistència al concert homenatge: Autoretrat. Monogràfic de l’obra de Joan Roure i Jané, a
la plaça de Sant Joan
Dissabte 18 de juny
10.00 h Visita de barri al sector del Turó de Sant Magí i zona esportiva, a la plaça del Turó de Sant
Magí
12.15 h Salutació al director i els cantaires del Cor de Barcelona, a la catedral
18.00 h Assistència al Festival de Dansa 2022 de l’Escola de Dansa de Solsona, a la sala polivalent
20.30 h Acte d’inauguració de la font de la Cabana d’en Geli, a la mateixa font
23.00 h Exhibició del ball del drac, dins els actes del Corpus, a la plaça Major
Diumenge 19 de juny
10.30 h Celebració dels actes institucionals de la festa del Corpus
17.00 h Jornada castellera, davant de l’ajuntament

NOTA 1: Aquesta agenda no inclou les reunions de treball internes amb tècnics municipals i regidors.
NOTA 2: És molt freqüent que l’agenda programada a inici de setmana estigui sotmesa a alteracions,
amb la incorporació o canvis de reunions o altres actes fixats en el transcurs de la mateixa
setmana.

