Agenda

Dimecres, 28 de juny
AGENDA
A les 9.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’obertura de les Jornades
de Formació del Professorat de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) que tindrà lloc els
dies 28 i 29 de juny al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC
(rbla. d’Ègara, 270).
A les 17 h:
La regidora de Presidència, Rosa Maria Ribera, rebrà les més de 8.000 signatures
recollides per la Taula de l’Aigua de Terrassa a favor de la municipalització dels
serveis d’aigua a Terrassa. L’acte, que comptarà amb una roda de premsa a càrrec
de representants de la Taula de l’Aigua, tindrà lloc al Raval de Montserrat.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
temporal de llarga durada: “Gabinet de col·leccionista”, organitzada pel Museu de
Terrassa, que es podrà veure al Castell Cartoixa de Vallparadís fins al 25 de març de
2018. A la mostra s’exposarà un ampli ventall d'objectes, de tipologia diversa, que
donen a conèixer les primeres peces del fons del Museu de Terrassa. En bona part
provenen de col·leccions privades com, per exemple, la de Mossèn Tatcher o Josep
Soler i Palet. “Gabinet de col·leccionista” s'estructura en dos àmbits: en un primer, es
mostren un gran nombre d'objectes susceptibles de ser col·leccionats, presentats
seguint els criteris d'acumulació propis dels gabinets de curiositats; i en un segon,
podrem veure una secció integrada exclusivament per peces de la col·lecció privada
del prohom terrassenc, Josep Soler i Palet. Tindrà lloc a la Sala del Tinellet del
Castell Cartoixa de Vallparadís, (c/ de Salmerón, 17).
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A les 19 h:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, participarà en la commemoració del Dia de
l’Orgull LGTBI. L’entitat LGTB Terrassa, en col·laboració amb la regidoria LGTBIQ,
llegiran a l'atri de l'Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) el mateix manifest que
va llegir l'any 1977 el FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya), primera
entitat LGTBI legalitzada a l'Estat, durant la primera manifestació del moviment, que
enguany celebra el seu 40è aniversari. Coincidint amb aquesta efemèride,
participarà en aquesta lectura Lluís Rambla, membre actiu de l'entitat LGTB
Terrassa que va participar en aquella primera manifestació fa quaranta anys. La
lectura del manifest disposarà d'intèrpret en llenguatge de signes.
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de lliurament dels Premis de
la Nit del Misteri, organitzat per Òmnium Cultural. La Nit del Misteri és l’acte de
lliurament dels premis literaris que organitza Òmnium Terrassa, el premi principal
dels quals és el Premi de novel·la Ferran Canyameres. Des de l’any 1986, Òmnium
Cultural Terrassa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, convoca aquest
premi en homenatge a l’escriptor terrassenc Ferran Canyameres, tractant-se del
premi de novel·la d’intriga més antic del país del seu gènere i amb la dotació més
alta. A partir del 1990 es va sumar el Premi de narracions curtes Ferran Canyameres
i, actualment, inclou també els premis Maria Rovira i Maria Montserrat Oller,
destinats a alumnes de primària, secundària i ensenyament post-obligatori; i el premi
de poesia Enric Gall. Tots els premis estan relacionats amb el gènere policíac,
d’intriga o misteri, menys el de poesia Enric Gall, que promou els valors ciutadans.
L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
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. Per als
interessats 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).
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A les 10 h:
Activitats del servei d’Ocupació: Sessió informativa: "L’inici del camí". Xerrada de
dues hores de durada d’orientació professional, on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei, per tal de poder triar aquelles que
més interessen a les persones assistents, segons les seves situacions o interessos.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”. Taller de jardineria i horticultura a
càrrec de Montse Tartera, a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes aromàtiques,
fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la BD2 (biblioteca del
Districte 2), utilitzant una zona de 100 m2 aproximats de sauló, i proporcionar
nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es realitza amb
els suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat visites
programades al jardí per part d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els hi
expliquen contes i els hi ensenyen els diferents productes de l'hort. El taller "Jardí de
contes" s'emmarca dins el projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans"
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Espai de conversa de francès avançat. A
càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller “Collage de
records”. Segona sessió de l’any del Projecte de dinamització creativa amb usuaris
de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
Els objectius són treballar les relacions interpersonals i l’estimulació creativa,
mitjançant la realització del taller amb materials tèxtils i buscar una presa de
consciència per part d’aquests malalts de les seves capacitats per aprendre i crear.
Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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A les 15.30 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: Inici de la formació
presencial de l’Aula de Robòtica, nivell avançat. Adreçat a l’alumnat de batxillerat i
de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Tindrà lloc al Laboratori de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
- Edifici històric (c/ de Colom, 1)
A les 17 h:
Tallers participatius del servei d’autobusos urbans: 3a i última sessió, de tancament
del procés. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc
Macià, 189). Amb aquests tallers, l’Ajuntament de Terrassa i TMESA volen millorar el
servei d’autobusos urbans recollint les aportacions de la ciutadania a partir del debat
sobre diversos aspectes, com ara la freqüència, la puntualitat, la distància a les
parades, els transbordaments o el temps de trajecte, entre altres.
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Dins del cicle (I+D) Laboratori de creativitat: “La illa del
tresor: un viatge a mil i una aventures!”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “A l’estiu, la mainada al Museu”. “La
Teranyina”. Activitat familiar per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Casa Alegre
de Sagrera (c/ de Font Vella, 29-31).
A les 18 h:
9è Cicle Sons Clàssics 2017: Concert de la Camerata Egara del Conservatori de
Terrassa. Grup de cambra vocal i instrumental que recrea repertori des de música
antiga fins a música del nostre temps. Els seus components són alumnes avantatjats
que cursen els darrers cursos del Conservatori. Interpretaran, entre d’altres, obres
de C. Monteverdi, A. Vivaldi, W. A. Mozart i, de més moderna, com la versió de la
contradansa de Paquito D’Rivera. Tindrà lloc a la Residència per a Gent Gran Torre
Mossèn Homs, (ctra. de Castellar, km. 19).
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A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “En la noche de San Juan”, a càrrec
del seu autor, Juan José Gallego. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 20.15 h:
Temporada d’Òpera i Ballet 2016-2017: “Otello”, òpera en directe i via satèl·lit des de
la Royal Opera House de Londres. Òpera en quatre actes, de 165 minuts de durada,
amb un interval de descans. Els seus intèrprets principals són Jonas Kaufmann, en
el paper d’Otello; Maria Agresta, com a Desdémona, i Ludovic Tézier, com a Iago.
Es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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