Agenda

Dijous, 21 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso, Jordi Ballart; acompanyat del
tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es
reunirà amb l’alcalde d’Ermua i copresident de la Red Innpulso, Carlos Totorika.
Ambdós alcaldes copresidiran el proper divendres 22 de setembre una Jornada
político – tècnica en matèria d’innovació local de la Red Innpulso que se celebrarà a
la Mola Hotel & Conference Center. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, visitarà demà l’escola Mare de Déu de
Montserrat (c/ Badajoz, 42) amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de
la Pau.
A les 19 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
Pregària Interreligiosa, amb motiu del Dia Internacional de la Pau, organitzat per la
Comunitat Bahá’í de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre de la Comunitat situat al
carrer de l’Hoquei, 161.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del CDMT: Curs: “Història i tècniques de les puntes fetes a mà” (1a sessió).
Curs organitzat conjuntament pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa - CDMT, el Museu d’Arenys de Mar i l’Associació Catalana de Puntaires
amb l’objectiu de conèixer la història de les puntes i la seva aplicació així com
aprendre a distingir-ne les principals tècniques. Està dirigit a professionals dels
museus, gestors de col·leccions, investigadors, documentalistes, conservadors i
estudiants. Es desenvoluparà en dues sessions en les quals intervindran les
següents docents: Neus Ribas, directora del Museu d’Arenys de Mar, Museu Marès
de la Punta i Rosa Maria Provencio, presidenta de l’Associació Catalana de
Puntaires. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0. Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el +60: Art a la ciutat.
Exposició guiada “Julián López”, creació de retrats amb fusta cremada. Tindrà lloc a
la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del CDMT: Inauguració de l’exposició defilo “atmosfera”, de Filomena
Machado. Filomena Menacho es presenta com una creadora amb una vida totalment
lligada al tèxtil. Des de la infantesa, experimentant amb les tècniques, els teixits, el
disseny, més tard amb la seva llarga formació lligada a l’art tèxtil i sempre recorrent
una trajectòria a la recerca de l’essència del teixit. L’exposició defilo “atmosfera” és
una invitació a reflexionar sobre l’origen en comú, tots som natura, a partir d’una
experiència sensorial: descalços sobre els teixits, amb un univers sonor de fons,
amb projeccions audiovisuals i també amb essències que despertaran l’olfacte dels
visitants. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: “Viatja en tren per la biblioteca!”. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller musical: “Sons per a nadons”. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Trio ser feliç malgrat tot. Eines per superar
l’adversitat i fluir amb la vida”, a càrrec de l’escriptora Sílvia Gelices. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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