Agenda

Dimarts, 26 de setembre
AGENDA
A les 19 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; assistirà a la inauguració de la instal·lació “The last cabaret”, a càrrec de Kiku
Mistu, dins del Festival TNT. “The last cabaret” és una obra d’art transdisciplinar que
enfronta l’esser humà amb la mort. Kiku Mistu es fixa en l’artista cabareter com a
paradigma de l’essència de l’ésser humà i utilitza el cabaret i els seus múltiples
llenguatges per homenatjar la mort en una cerimònia d’enfrontament i, alhora, de
reconciliació. L’objectiu és trencar el tabú de la mort, fins i tot més enllà de la mort
física, acceptant-la com a quelcom intrínsec en l’esser humà. A la instal·lació es
podrà fer un recorregut interactiu en què els espectadors i espectadores podran
experimentar en primera persona la dimensió poètica, utilitària i transcendent del taüt
com a objecte, convertit en mirall de la pròpia vida. Així, una dotzena de “taüts
cabareters” componen la instal·lació. Els taüts s’han redissenyat per donar-los un
nou ús metafòric i cadascun pren una nova vida reconvertit en objecte quotidià: un
rellotge de pèndol, un tocador, una banyera, un casino… Cada taüt reflexiona sobre
un tema vital diferent: el temps, la vanitat, l’expiació de la culpa, el viatge de la vida,
l’atzar, l’amor i el desamor, el renéixer, el transcendir a la mort, la vida com una
aventura, qualsevol temps passat va ser millor, l’hedonisme i el banquet de la vida,
el carpe diem… La instal·lació es podrà veure del 26 de setembre a l’1 d’octubre a la
Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Xarxes
professionals, eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per
aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en
la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en què ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. Tindrà lloc al Servei
d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i seguretat. Adreçat a
persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats del BaumannLab: curs “Disseny de guerrilla”, a càrrec de Patricia Gómez.
Tindrà lloc al BaumannLab (av. de Jacquard, 1). Dins del Cicle Escola de Postestiu.
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