Agenda

Dimarts, 27 de setembre

AGENDA
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de setembre, que es farà el proper dijous 29 de setembre. La
roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
participarà en el Debat sobre la reforma horària i la participació ciutadana emmarcat
dins del procés participatiu posat en marxa per la Generalitat de Catalunya i al que
dóna suport l’Ajuntament de Terrassa. En aquest debat es desenvoluparà el procés
participatiu de la reforma horària a Catalunya i es recolliran les diferents opinions i
aportacions de les entitats i de les persones interessades. Tindrà lloc al Casal de la
Gent Gran Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló, 191). Terrassa és la ciutat on la
Generalitat de Catalunya ha iniciat la campanya de difusió i el procés participatiu al
voltant de la reforma horària, que el Govern català vol implementar al llarg de 2017.
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A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’Acte de lliurament dels Premis Yuzz i de tancament de l’edició 2016.
El Programa Yuzz s’orienta a la captació i promoció del talent de joves d'entre 18 i
31 anys amb idees de negoci innovadores. Els candidats seleccionats reben de
forma gratuïta suport, formació i assessorament per elaborar un pla de negoci basat
en una idea de base tecnològica gràcies al suport d'una xarxa de més de 200
experts professionals, tutories personalitzades i una plataforma de treball
col·laboratiu en línia. A Terrassa, tot el projecte YUZZ es desenvolupa dins de l'àmbit
de l'Orbital 40. El Leitat n'és l'entitat coordinadora, mentre que les formacions
s'imparteixen a l'EUNCET Bussiness School, una altra de les entitats vinculades al
Parc Científic i Tecnològic de Terrassa. Els participants de YUZZ competeixen a
cada centre per ser escollits el millor projecte local i guanyar una plaça per a viatjar a
Silicon Valley, la meca de la innovació mundial, del 17 al 24 d’octubre. Dels 48
guanyadors locals se seleccionen els tres finalistes que rebran un premi econòmic
(30.000, 20.000 y 10.000 euros) per al seu desenvolupament. L’Ajuntament de
Terrassa, com a partner local, premia al projecte guanyador amb una plaça al
programa d’incubació KauTic.40, on durant 9 mesos rebrà formació i assessorament
per experts, a part d’un espai de treball. L’acte tindrà lloc a l’EUNCET Business
School (ctra. local BV-1221 de Terrassa a Talamanca, km 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes Professionals. Eines
2.0”. aquest espai de coneixement està pensat per a aquelles persones que es
troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Curs de manipulació d’aliments”. Subvencionat pel
Pacte Local Per a l’Ocupació. Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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