Agenda

Dijous, 28 de setembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a
l’activitat inaugural de l’Enxarxa’t 2017-18 “Busquem gent com tu! I tu, què
busques?”, organitzat per la Fundació Fupar. Es tracta d’un espai que ofereix la
possibilitat a la ciutadania de conèixer de primera mà les persones voluntàries,
intercanviar idees, dubtes i propostes. L’activitat tindrà lloc a la Sala de Juntes de
Fupar (c/ de les Campiones Olímpiques, 36).

A les 20.15 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’estrena a l’Estat espanyol de
l’espectacle “Cutting edge”, una producció finlandesa de Lalle Nio i WHS, en el marc
del Festival TNT. 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.
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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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del CDMT: Curs: “Història i tècniques de les puntes fetes a mà” (2a 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 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: Cicle de moda ètica i sostenible. Taller: “Customitza una peça
sense costura”. Un dels grans reptes del nostre temps és la sostenibilitat del planeta:
el sector tèxtil, a causa de les seves dimensions i especificitats pot contribuir molt
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considerablement a aquest propòsit. El CDMT s’uneix a aquesta lluita difonent
coneixements per promoure la consciència i els canvis necessaris cap a la
sostenibilitat. Dins el “Cicle de moda ètica i sostenible” s’han programat tres tallers
de consciència tèxtil conduïts per la marca de moda Art and seams. L’objectiu és
despertar la consciència respecte a l’ús que fem de la roba i la necessitat de reduir el
consum i la generació de residus, oferint alternatives i opcions per allargar la vida
dels nostres tèxtils. En el primer taller, apte per a qualsevol persona, s’ensenyarà a
“customitzar” una peça de roba sense costura. Per realitzar-lo cal portar de casa una
peça de roba per a treballar-hi. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: Presentació del llibre: “Tren a Vladivostok”,
de Toni Duró, a càrrec de l’autor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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