Agenda

Dimarts, 14 de març

AGENDA
A les 9.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la II Jornada de Bones
Pràctiques de les Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya, que tindrà lloc a
l’Auditori AXA de Barcelona (av. Diagonal, 547, Barcelona). La II Jornada de Bones
Pràctiques de les Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya és un lloc de
trobada dels docents de les escoles d’arts plàstiques i disseny amb l’objectiu de
posar en comú estratègies per a la millora de la qualitat docent. L’Ajuntament de
Terrassa hi és present en aquesta Jornada mostrant la col·laboració que realitza
anualment amb l’Escola Municipal Art i Disseny de Terrassa mitjançant la qual
l’alumnat de l’Escola participa en el disseny i creació del Cartell de la Festa Major de
Terrassa a través d’un concurs en el que participen tots els alumnes de segon curs
del Cicle Formatiu de Grau superior de Gràfica Publicitària.
A les 18 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, assistirà a la xerrada - debat “Cap a la
reforma horària: comunitat educativa” a càrrec de Salvador Cardús, doctor en
Ciències Econòmiques i professor de Sociologia a la UAB que parlarà de com
l’afectació dels horaris en l’àmbit de la comunitat educativa. L’acte, dins de la
Iniciativa per a la reforma horària “A Terrassa fem un bon ús del temps” està
organitzada pel Programa Usos del Temps de l’Ajuntament de Terrassa i tindrà lloc a
la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació del llibre d’artista “F.A –
W. B. Correspondències”, amb la intervenció de Francesc Abad, Xavier Antich,
Manuel Guerrero i Claudia Kalász. El conjunt d’imatges i textos (en català, alemany i
castellà) presentat en forma de llibre d’artista constitueix una visió retrospectiva, i a
la vegada clausura, un diàleg constant de l’artista Francesc Abad (Terrassa, 1944)
amb el pensament del filòsof alemany Walter Benjamin, amb les seves idees i el seu
mètode de treball. La presentació tindrà lloc el Goethe – Institut de Barcelona (c/ de
Roger de Flor, 224, Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
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”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Collage de records”.
Segona sessió del Projecte de dinamització creativa amb usuaris de la Unitat de
Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els objectius
d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions interpersonals i
l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb materials tèxtils. D’altra
banda es busca una presa de consciència per part d’aquests malalts de les seves
capacitats per aprendre i crear alhora que es dóna a conèixer el CDMT com a recurs
públic i cultural del qual podran gaudir en el futur. L’activitat té una durada de vuit
hores en total i consisteix en què cada participant plasmi el record d’una experiència
positiva present o passada en un treball plàstic elaborat amb materials tèxtils.
L’activitat està dirigida per l’artista visual Irene Pérez. Al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca de Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. 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 16 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Millora la salut econòmica i financera de
l’empresa”, activitat de formació i consultoria per a empreses i els seus equips, dins
del programa “Terrassa aposta per la Indústria”. Activitat subvencionada per Foment
de Terrassa, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Secrets de Museu:
un recorregut per l’interior del CDMT”. Secrets de Museu és un itinerari guiat pels
espais menys coneguts del CDMT, les seves reserves. En aquesta activitat es
visiten tres dels vuit espais que estan habilitats com a reserves. En ells, els visitants
podran gaudir de la indumentària i els complements històrics dels segles XVIII, XIX i
XX, de forma directa i sense vitrines. Durant aquesta visita podran descobrir també
algunes de les tasques de conservació i emmagatzematge del patrimoni tèxtil que es
desenvolupen quotidianament al CDMT. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: “Treball, com crear un currículum
vitae creatiu?”. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada per a mares i pares: “La història sense fi:
Com ens relacionem amb els nostres fills i filles?”, a càrrec de Jordi Pagès, psicòleg,
coach, consultor i formador i Carles Guillamon, consultor de negoci i organització
empresarial i formador. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel.la negra: “Nido vacío”, d’Alicia Giménez Bartlett,
a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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