Agenda

Divendres, 29 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà demà divendres l’acte d’inauguració i
presentació del catàleg de l’exposició “Joan Biarnés: esperar, enquadrar i disparar
(1953-1969)”, que tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès
Occidental (c/ de Baldrich, 268). A l’acte assistiran també el tinent d’alcalde de
Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, i les filles de Joan Biarnés, Joana i
Montserrat. “Joan Biarnés: esperar, enquadrar i disparar (1953-1969)” és una
exposició produïda per l’Arxiu Municipal de Terrassa i patrocinada per la Diputació
de Barcelona que recull una seixantena de fotografies de temàtica esportiva
provinents del fons Biarnés de l’Arxiu Municipal de Terrassa. La mostra es podrà
veure a l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental fins al 31
d’octubre, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i també de dimarts a dijous de 16 a
18.30 h
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle “The
last cabaret”, a càrrec de Kiku Mistu. L’acte, emmarcat en la celebració del Festival
TNT, tindrà lloc a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle “Dios
tiene vagina”, una coproducció de Festival TNT i Vértebro. L’espectacle, emmarcat
en la celebració del Festival TNT, es podrà veure al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle “Les
Esqueiters”, a càrrec de Nao Albert i Marcel Borràs, amb la participació d’esqueiteres
de Terrassa. L’espectacle, emmarcat en la celebració del Festival TNT, és una
coproducció de Théatre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan a partir d’una
producció original de la Brutal, Grec Festival i Temporada Alta. L’espectacle es
podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
A les 10.30 h:
Tallers als mercats municipals: “Guarda el teu estiu”. Confecció d’un saquet aromàtic
artesanal per a l’armari o els calaixos, a càrrec de la Fundació Fupar. El taller tindrà
lloc al Mercat Municipal de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, nivell avançat, 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).
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A les 14 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller pràctic: “Treballa el
teu projecte amb nosaltres. Taller pràctic on les persones emprenedores podran
treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar
coneixement col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir
mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera
participativa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, 2a
planta).
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