Agenda

Dimecres, 19 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del director del Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències i del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Pep
Pla; i del regidor de Cultura, Jordi Flores; oferirà una roda de premsa a la Fàbrica
Moritz de Barcelona (Ronda de Sant Antoni, 39, Barcelona) a les 11.30 h per
presentar la programació del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017, que
se celebrarà a Terrassa del 27 de setembre a l’1 d’octubre. A la roda de premsa
també hi assistiran diferents artistes i companyies presents al Festival.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació de l’Associació pel
Benestar Animal IMPROCAN, encapçalada per la seva presidenta, Susana
Villanueva. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de cloenda de l’11a Challenge de
Mitges Maratons de la temporada 2016-2017, que tindrà lloc a la Sala Prat de la
Riba de l’Edifici Can Serra de la Diputació de Barcelona (rbla. de Catalunya, 126,
Barcelona).
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A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació del Campionat
d’Espanya Juvenil de Waterpolo que es disputarà a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa del 21 al 23 de juliol. La roda de premsa tindrà lloc al Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; i el director del Festival TNT – Terrassa Noves
Tendències i del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Pep Pla;
presentaran la programació del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017 al
Teatre Principal de Terrassa (pl. de Maragall, 2). A la roda de premsa també hi
assistiran diferents artistes i companyies presents al Festival.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, presidirà la
reunió de constitució de la Comissió de seguiment del procés participatiu d’elecció
de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa. L’acte, que serà obert a mitjans
gràfics a l’inici, 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 Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte de graduació de Màsters i Postgraus de
l’Euncet Business School (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: Seminari sobre tramitació
telemàtica per a la creació d'empreses al PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor).
Sessió de dues hores de durada, dirigida a persones emprenedores que necessiten
constituir-se societàriament com a SL o SLNE, o en règim d'autònoms (només
empresaris individuals, no SCP) per iniciar una activitat econòmica. En els tallers es
trobarà la informació necessària prèvia per a la constitució de l'empresa en el Punt
d'Atenció a l'Emprenedor/a: característiques de SLNE i la SL i treballadors
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autònoms/mes; marc legal, aspectes mercantils, aspectes comptables, sistemes de
tramitació, Seguretat Social, fiscalitat, contingut del portal CIRCE, en què consisteix
la tramitació mitjançant el sistema telemàtic (DUE), i tràmits municipals a realitzar per
a la legalització de les instal·lacions dels establiments on es desenvoluparà l'activitat.
Per a les persones interessades en constituir una SL o SLNE, la sessió començarà a
les 12 h. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, escala B, 1r).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Màrqueting
personal”. En aquest espai de coneixement es treballarà sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc al Servei d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Foment de Terrassa: Mercat de treball:
Col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. L’objectiu d’aquest servei és el de
la posada en marxa d’un conjunt d'accions adreçades a promoure l'autonomia
personal des de l'acompanyament, la informació i la formació certificada en llengua
catalana (90 hores), en coneixements laborals (15 hores) i en coneixements de la
societat catalana (15 hores) a les persones nouvingudes. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Dins de la Mostra del Coneixement d’Estiu 2017:
Curs “Com redactar un discurs i posar-ho en escena”. A càrrec de Pedro Guerrero,
cofundador de Ludologia BCN. L'objectiu és conèixer les bases de la redacció del
discurs i adquirir uns coneixements bàsics de posada en escena. Serveix tant per
petites intervencions en una assemblea com per a presentar un projecte o fer una
conferència. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114.)
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A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “A l’estiu, la mainada al Museu”: “A
toc de pito!”. De la mà d'un titella, s’explicarà com és el dia a dia i la vida en una
ciutat industrial. Terrassa va ser una de les ciutat més importants durant la revolució
industrial. La fesomia de la ciutat va canviar en poc temps: fàbriques tèxtils, vapors,
xemeneies, magatzems, cases burgeses, habitatges de la classe obrera, l'estació de
tren, el mercat, botigues, escoles... Activitat familiar per a infants de 3 a 6 anys.
Tindrà lloc al Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa (pl. de la Torre
del Castell-Palau, s/n).
A les 19.30 h:
Activitats del Servei de Cultura: Dins del cicle “Som Estiu!”, representació de
l’espectacle de titelles “Draps”, a càrrec de la Companyia la Guilla Teatre.
Espectacle destinat al públic infantil i familiar. Tindrà lloc al Casal de Can Palet, 2 (c/
de Túria, 3).
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