Agenda

Dijous, 6 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació de la Protectora
d’Animals SAR, nascuda amb l’objectiu principal de buscar cases d’acollida
temporals per a gats i gossos que s’han quedat sense sostre fins que trobin una llar
definitiva. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de Elen-co Grup de Teatre, companyia amateur
terrassenca especialitzada en teatre musical, que es presentarà a l’alcalde. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i el director artístic de Barcelona Clàssic Concert,
Joan Martínez Colàs, oferiran una roda de premsa per presentar l’espectacle
participatiu “L’idioma de la pau”, resultant de la 2a edició del projecte d’art comunitari
Terrassa Street Art. L’espectacle es podrà veure el divendres 7 de juliol, a les 21.30
h, al parc de Vallparadís. Aquest projecte és una coproducció entre el servei de
Cultura de l’Ajuntament i Barcelona Clàssic Concert, amb la col·laboració d’Enfoc
Musical, amb el propòsit d’utilitzar l’art com a eina d’integració i cohesió social, i
fomentar la vivència artística i la participació. Terrassa Street Art ha comptat amb la
realització de tallers als diferents barris de la ciutat en diferents disciplines
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artístiques, sobretot cant i ball. Aquests tallers s’han realitzat bàsicament a les
biblioteques dels districtes de Terrassa i la Biblioteca Central. Tot plegat amb la idea
i l’objectiu de fer-los accessibles al major nombre de població possible. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
Els dies 6 i 7 de juliol:
Jornades d’art i educació “Allà on no ens demanen”: L’Ajuntament de Terrassa ha
estat convidat a les jornades d’art i educació “Allà on no ens demanen”, organitzades
pel MAC de Mataró per presentar el seu projecte “ Terraoasi” sorgit del laboratori
d’Art i Educació “Porositats” impulsat per la Diputació de Barcelona durant 2016. La
presentació serà a càrrec de Gabriel Verderi, coordinador del projecte Terraoasi.
Aquestes jornades, que se celebraran el 6 i 7 de juliol a Can Palauet (Mataró),
s’adrecen a tota la comunitat interessada en la confluència d’art i educació: artistes,
comissaris, educadors, tècnics d’arts visuals, docents, estudiants, etc… [TERRA
oasi] ha estat el projecte dissenyat per al Laboratori Porositats Terrassa i
coorganitzat pels serveis municipals de Cultura (Terrassa Arts Visuals), Educació i
Joventut. El projecte es planteja a partir de la combinatòria entre escoles (educadors
i alumnes), institució cultural (tècnics municipals i gestors d’espais culturals),
creadors (artistes, dissenyadors…), i barris (llocs, espais, entorns o territoris
específics de la ciutat). La durada ha estat d’un curs escolar (2016-17). S’han
configurat grups de treball en el qual hi han participat un centre educatiu i un artista,
desplegats en un determinat context de la ciutat. El procés es va poder veure a la
Casa Soler i Palet dins de la seva programació expositiva Art Terrassa 2017,
organitzada per Terrassa Arts Visuals.
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Emprendre en
l’economia social i els valors del cooperativisme”. A Terrassa és previst de celebrar
el Dia Internacional de les Cooperatives, pel primer dissabte de juliol, de la mà de
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb aquest taller. Els seus
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objectius són: Convidar a la reflexió entorn el fet d’emprendre un projecte
empresarial. Donar resposta a les inquietuds emprenedores. Proposar elements clau
d’emprendre col·lectivament. Conèixer els punts clau de l’empresa cooperativa.
Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran ((c/ dels Telers, 5, passadís B,
2n).
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