Agenda

Dimecres, 20 de setembre
AGENDA
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb la directora general d’Endesa a
Catalunya, Isabel Buesa, per traslladar-li la petició que la companyia elèctrica estudiï
el trastllat de la línia d’alta tensió Adrall – Mas Figueres al seu pas per la trama
urbana de Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0. Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc 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).
A les 17.30 h:
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: Circuit d’habilitat en bicicleta. Per a
infants de 5 a 10 anys. Amb la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès
Occidenta i BiciTerrassa Club. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Sons per a nadons”. Activitat adreçada a famílies amb infants fins
a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Com podem millorar la nostra memòria? Regles, trucs i
noves tecnologies”. A càrrec de la doctora Maria Quintana, investigadors del Grup
Cognició, Cervell i Conducta del Consorci Sanitari de Terrassa. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental:
Conferència: “1917: La Revolució Russa i Catalunya”, a càrrec de Josep Puigsech.
Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/
de Baldrich, 268).
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A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Viure sense por... És possible?”. A càrrec de Marta
Matarín, professora de Meditació Raja Ioga. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Activitats de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa: Sessió
informativa: “Audició i cultura musical per a adults”. Tindrà lloc a l’Escola Municipal
de Música – Conservatori de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2).
A les 20.15 h:
Temporada d’Òpera i Ballet 2016-2107: “La flauta màgica”, de Wolfgang Amadeus
Mozart. En directe i via satèl·lit des de la Royal Opera House de Londres. Tindrà lloc
al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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