Agenda

Dimecres, 26 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al Concert de l’11è Simposi Mundial de
Cant Coral que tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El
concert comptarà amb la participació de tres corals terrassenques: el Cor
Montserrat, la Coral Nova Ègara, i la Massa Coral.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la taula rodona “Els jocs en primera
persona. L’experiència dels esportistes olímpics terrassencs”, que tindrà lloc a la seu
del BBVA Terrassa (rbla. d’Ègara, 350), dins dels actes commemoratius “25 Anys
Terrassa Subseu Olímpica 1992-2017” A la taula rodona intervindran Anna Maiques,
medalla d’honor d’hoquei 1992; Rubén Michavila, medalla de plata de waterpolo
1992; Pere Fité, medalla de plata de frontennis 1992; Jan Dinarès, medalla de plata
d’hoquei 1996 i Carles Millera, atleta paralímpic 1992. La tertúlia estarà moderada
pel periodista i cap d’Esports del Diari de Terrassa, Josep Cadalso.
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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
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 Xarxes
professionals, eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per
a aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en
la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en què ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. Tindrà lloc al Servei
d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Toc, toc”, dins del cicle “A l’estiu, la mainada al
Museu”. Visita al recinte del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere. A
l'interior de cadascun dels edificis ens trobarem uns personatges que ens explicaran
alguna cosa relacionada amb les esglésies i la vida a l'edat mitjana. Activitat familiar
per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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A les 19.30 h:
Cicle “Som Estiu!”: Representació de l’espectacle “Riallades!” a càrrec de la
Companyia El Pot Petit. Espectacle de música, titelles i teatre destinat al públic
infantil i familiar. Tindrà lloc a la plaça de la Immaculada.
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