Agenda

Dijous, 29 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de juny, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, i el regidor d’Esports, Dani Nart, visitaran les obres del Poliesportiu de la
Maurina dins del projecte “Treball als Barris”, que dona suport de manera prioritària
als barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una
atenció especial de l'Administració per tal de millorar-les des del punt de vista
ocupacional. L’especialitat de manteniment i rehabilitació d’instal·lacions esportives
de la Casa d’Oficis “Manteniment i rehabilitació d’instal·lacions esportives i zones
enjardinades” del projecte “Treball als Barris 2016-2017” ha estat treballant des de
finals de febrer del present any amb joves menors de 25 anys, de cara a la seva
inserció laboral, en el Poliesportiu Municipal de la Maurina, reformant els vestidors
de la piscina municipal. La visita tindrà lloc al Poliesportiu de la Maurina (c/ de
Sardenya, 32).
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A les 10.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil i de Comunicació i Premsa, Noel Duque,
assistirà a la projecció de cinema de la pel·lícula “Maléfica”, dirigida per Robert
Stromberg, destinada als esplais que fan activitats de lleure a l’estiu amb l’objectiu
d’acostar el cinema a infants i joves i oferir-los una activitat lúdica a un preu molt
reduït, sense haver de sortir de la ciutat. La projecció tindrà lloc al Cinema Catalunya
(c/ de Sant Pere, 9) i comptarà amb l’assistència de prop de 300 joves,
majoritàriament de 1r a 4t d’ESO dels esplais: Grup de Colònies Ca n’Anglada,
Centre d’Esplai Infantil Can Palet, Associació Grup Esplai La Fàbrica de Can Tusell,
Esplai Tremola, Esplai Pla del Bonaire, Centre d’Esplai de Ca n’Aurell, Esplai El
Tabal i Districte Jove. L’activitat s’ha organitzat conjuntament entre el Servei de
Joventut i Lleure Infantil i el Cinema Catalunya.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement s’ofereix informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Collage de records”,
3a sessió del Projecte de dinamització creativa amb usuaris de la Unitat de
Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els objectius
d’aquest 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. 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. Actualment, cada persona està creant
un petit tapís amb fils diversos, imatges o frases sobre paper i també amb elements
naturals com fulles o plomes. Són producte d’un procés creatiu personal que s’inicia
amb la idea, es dissenya sobre un paper i es realitza amb les pròpies mans. I com a
rerefons del treball concret que realitzen els participants hi ha l’art del saori japonès.
En la 3a sessió els participants i treballen en el seu tapís creatiu. L’activitat està
dirigida per l’artista visual Irene Pérez. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Fil per randa”, Club
de lectura. Somnis a mida de Núria Pradas. Columna, 2016. En aquesta segona
sessió del Club de lectura “Fil per randa” es finalitzarà la tertúlia entorn la novel·la
Somnis a mida, història basada en els magatzems Santa Eulàlia de Barcelona,
durant els anys 20 i 40, referent de l’Alta costura a Espanya. En aquesta sessió es
comentaran la segona i darrera part del llibre, les dificultats i èxits viscuts pels
personatges, els seus secrets, els canvis socials i polítics del moment, i sobretot com
aquesta pionera casa de modes assoleix el seu indiscutible prestigi. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): La peça del mes:
“Guants episcopals amb missatge”. Parell de guants eclesiàstics de seda, de la
col·lecció de complements del CDMT, que van arribar a les reserves del CDMT des
de la col·lecció Tolosa, l’any 1980. Podreu observar minuciosament aquestes peces
excepcionals teixides al monestir de Vallbuena de Valladolid i a descobrir com es
van teixir i quins missatges amaguen les seves nombroses inscripcions. També es
parlarà de la figura de frau Agustín López, el propietari original dels guants i, per
extensió, de les dificultats reals de datar i documentar algunes de les peces que es
conserven. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Terrassa Street Art: Projecte que, utilitzant l'art com a eina d'intergració i cohesió
social, fomenta en els seus participants la vivència de participar en un espectacle.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Dia de l’Orgull LGTBI: “La diversitat ens fa lliures”. Acte adreçat a una cinquantena
de joves d'entre 14 i 18 anys del programa Districte Jove. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 19.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Projecció de la pel·lícula “El mirall de la dona”, a càrrec
de l’ONG Ayuda Directa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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