Agenda

Dimarts, 5 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; es reunirà amb el fundador i editor de la revista digital de cultura Núvol que li
parlarà del projecte de recuperació de l’obra de Paulina Pi de la Serra, una de les
autores més importants de la literatura terrassenca del segle XX. La reunió tindrà lloc
a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement “Crea el teu currículum”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. En aquest espai de coneixement volem transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Vull
emprendre, per on començo”. Sessió informativa, de dues hores de durada, dirigida
a emprenedors i emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2ª planta.
A les 11 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: Tastets de circ, tallers oberts per aprendre diferents
tècniques de circ adreçats a les famílies i els infants. L’activitat, dins del cicle “Som
estiu!” tindrà lloc al carrer de l’Infant Martí.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 19 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: espectacle “Wooow”, a càrrec de la companyia
Nando Caneca.. Tindrà lloc a l’Espai Xemenia de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya, dins del cicle “Som estiu!”.
A les 20.30 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: espectacle “El apartamento”, a càrrec de la
companyia Cirk About It. Tindrà lloc al carrer de l’Infant Martí, dins del cicle “Som
estiu!”.
A les 22 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: espectacle “A Salto Alto”, a càrrec de la companyia
Circo No Ato. Tindrà lloc a l’Espai Xemenia de la plaça de l’Assemblea de Catalunya,
dins del cicle “Som estiu!”.
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