Agenda

Dijous, 25 de febrer

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 corresponent al mes de
febrer, 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 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
oferirà demà dijous una roda de premsa per presentar el balanç de 2015 del servei
de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 14 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Ribera, assistirà al Dinar de celebració del 25è
aniversari de l’aprovació dels Estatuts, per part de la Generalitat de Catalunya, de
l’Aula Gran de Terrassa. L’acte tindrà lloc al restaurant MUN de l’Hotel Don Cándido
(rambleta del Pare Alegre, 98).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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) i de l’associació Veu
Pròpia. 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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. El CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els dijous a
la tarda (excepte festius) per facilitar l’accés a les diverses exposicions
programades. Podreu veure les exposicions: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en
quatre apartats que fan referència a les col·leccions antigues del Centre, el
modernisme, la moda i la producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de
diverses empreses, trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les
seves aplicacions, des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins
de vent. “Esfilagarsats”, mostra de l’artista contemporània Katy Pastor, formada en
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diverses tècniques a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona (Espai Zero). “Tot plegat”,
pretén posar de relleu el valor documental dels arxius industrials tèxtils: dissenys
originals, mostraris, fitxes tècniques, etc. A través d’aquests materials podem
conèixer de manera precisa el desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de
vista social com tecnològic i econòmic. I, alhora, fer incidència en el fet que la
indústria tèxtil continua formant part del nostre sector productiu encara que, sovint,
ens passi desapercebuda (2ª planta). L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “El poble
va a la Fira!”. Curs d’indumentària modernista que permet endinsar-se en l’estètica
de l’època amb l’objectiu d’elaborar un conjunt d’indumentària el més fidel possible.
Com a novetat d’aquesta edició, es confeccionarà una faldilla i es reciclarà o es
transformarà una brusa. Es tracta d’una indumentària més adient amb el tema de la
Fira d’aquest any a Terrassa, dedicada al món obrer. Per això caldrà portar una o
més bruses per poder treballar amb elles. El curs està dirigit per la professora Rosa
Rubio, experta modista i col·laboradora habitual del CDMT. Durant les sessions, ella
guiarà el disseny, patronatge i confecció d’un model personalitzat. La primera classe
es dedica a la presentació del curs, l’època, l’estil i a parlar del disseny de cada
model, els materials i les mides. Es tracta d’un curs adreçat a persones amb nocions
de costura. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Club de lectura per a
adults que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal dels
participants, propiciant el diàleg i l’argumentació. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activity English, a càrrec de Martha Bernal. Adreçat a
infants de 7 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell. A càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores a través de textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

