Agenda

Divendres, 28 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb la directora
general de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, Jyoti Hosagrahar, per
exposar i defensar la candidatura de Terrassa a la Xarxa de Ciutats Creatives de la
UNESCO (Secció Film). A la reunió també hi serà present el delegat permanent
adjunt de l’Ambaixada d’Espanya davant la UNESCO, Jaime Rodríguez-Ponga.
Terrassa ha presentat la seva candidatura a la Secció Film de la Xarxa de Ciutats
Creatives de la UNESCO amb la voluntat d’aprofundir en l’aposta pel sector
audiovisual i generar oportunitats culturals i professionals per a la ciutadania,
fomentant els valors que representa la UNESCO i, alhora, amb l’objectiu de millorar
el posicionament internacional de la ciutat. La Xarxa de Ciutats Creatives de la
UNESCO va ser creada el 2004 amb la finalitat de fomentar la cooperació
internacional entre les ciutats membres per fer de la creativitat un motor de
desenvolupament urbà sostenible, d’integració social i de vida cultural. La reunió
tindrà lloc a la seu general de la UNESCO a París.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, visitarà la nova obra mural de l’artista Anna
Taratiel, creada a la façana de l’antiga fàbrica de pintures La Moderna. L’artista
terrassenca Anna Taratiel ha portat a terme el projecte de modificar l’aspecte
exterior d’un dels elements arquitectònics que formen part del paisatge urbà de
Terrassa, el de l’edifici de pintures La Moderna, al barri de Ca n’Aurell. Situada al
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carrer del Pare Llaurador, la façana de l’antiga fàbrica llueix una obra mural fruit
d’una creació col·lectiva elaborada per l’espai de creació dirigit per Anna Taratiel,
artista terrassenca de projecció internacional, que ha comptat amb la col·laboració
de diferents artistes en residència al seu espai de creació per tal de dur a terme
aquest projecte. El punt de trobada per iniciar la visita serà a l’estudi d’Anna Taratiel
(c/ de Josep Trueta, 13).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de cant coral “Planctus: la
cançó que plora la mort (s. IX-XIII)”, dins del X Cicle Sons del Temps. El concert
anirà a càrrec de l’Ensemble Summa Musicae, format per un selecte grup de músics
professionals que participen en el curs d’interpretació de música medieval realitzat
durant la primavera dins del conjunt monumental de la Seu d’Ègara a Terrassa (Curs
Summa Musicae). El concert tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
xerrada, d'unes dues hores de durada, es fa setmanalment, dimarts i dijous. A la
sessió informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme
des del Servei d’Ocupació, per tal que cadascú pugui triar aquelles que més
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l’interessin segons la seva situació o interessos. 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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