Agenda

Dijous, 27 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
setembre que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
El regidor d’Innovació i Universitats, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a les
persones participants a la primera edició del Serious Games Camp Terrassa a la
sala d’actes Europa del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). Els dies 27 i 28 de
setembre l'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Innovació, i amb la
col·laboració de l’empresa especialitzada Humantiks, organitza un esdeveniment
que se celebra per primera vegada a la ciutat i que estarà centrat en els Serious
Games i les noves tecnologies de realitat virtual i realitat augmentada. La primera
edició de la Serious Games Camp Terrassa comptarà amb l’assistència de més de
300 persones que podran conèixer com els videojocs, la realitat virtual i la realitat
augmentada estan contribuint a revolucionar sectors i àmbits com l'educació, la
formació o la salut. Durant les jornades també es presentaran diferents projectes
emprenedors realitzats per estudiants de cicles formatius i graus universitaris de la
ciutat i s'escolliran, mitjançant un jurat d’experts, els tres millors, que es finançaran
amb una campanya de Crowdfunding.
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A les 10 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, donarà la benvinguda a les
persones assistents a la 5a edició de les Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de
la joventut, organitzades per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques
de Joventut, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la
Casa Baumann (av. de Jacquard, 1). A la jornada, que aplegarà prop de mig
centenar de professionals de diferents municipis de Catalunya, es presentaran
diferents bones pràctiques reconegudes per l’entitat. L’any passat, el projecte “En
Trajecte” de l’Ajuntament de Terrassa, dedicat a la millora de l’ocupabilitat dels joves
que han abandonat els estudis, va ser un dels escollits com a exemple de bona
pràctica.
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
juntament amb Nèlida Falcó, directora de l’Àrea d’Arts Escèniques de l’Insitut Català
de les Empreses Culturals (ICEC), farà l’obertura institucional de la sessió
participativa “Escenes híbrides: work in progress”, organitzada per l’ICEC, en
col·laboració amb el Festival TNT Terrassa Noves Tendències. La sessió, adreçada
a professionals i companyies de les arts escèniques, creadors, artistes,
programadors públics i privats, promotors i productors, es planteja com una reflexió i
actualització sobre les escenes híbrides i el paper que hi juguen les tecnologies
aplicades en aquest àmbit i comptarà amb ponències a càrrec de Fernando Pérez,
director de l’Azkuna Zentrola de Alhóndiga (Bilbao) i Tanya Beyeler, de la companyia
Conde de Torrefiel, i amb un espai de participació conduït per Margarida Troguet,
gestora cultural, i Bàrbara Raubert, periodista cultural. L’acte tindrà lloc a l’Aula 34
de l’Institut del Teatre (entrada pel Teatre Alegria, c/ de Gaudí, 15).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2018: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Aspectes legals i fiscals de
les persones empresàries autònomes”. Càpsula formativa, de 4 hores de durada, en
la que s’informarà sobre els passos a fer per donar-se d’alta com a empresària o
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empresari individual i les gestions que cal realitzar, obligacions fiscals i Seguretat
Social. Tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Gran (c/ de Telers, 5, passadís B, 2a
planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum: La joven de la perla, de P. Weber. A càrrec
del grup Artteràpia Atenea. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del Club SèrieAddictes. Sessions obertes
per descobrir i analitzar totes les sèries del moment. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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