Agenda

Dijous, 5 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en l’acte de reconeixement que el Club Natació Terrassa organitzarà per
tal d’homenatjar els socis i les sòcies amb 25 i 50 anys de pertinença a l’entitat.
L’acte, que també servirà per guardonar els i les millors esportistes del club de la
temporada 2016-2017, tindrà lloc a la sala d’actes del BBVA (Oficines Centrals, rbla.
d’Ègara, 350).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà demà una roda de premsa per presentar la
Temporada de Música octubre-desembre 2017 de l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, 1), que comptarà amb 26 espectacles. A l’acte, que tindrà lloc a
l’escenari de l’Auditori Municipal de Terrassa, intervindran també representants de
les entitats i col·lectius que participen a la programació: un representant de
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48; Eduard Buzzi, representant de la Banda de
Terrassa; Rosa Maria Caparrós, cap d’Activitats i Promoció Externa de l’Escola
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Municipal de Música – Conservatori de Terrassa; Sebastià Serra, representant de la
Coral Nova Ègara; i Manuel Garcia, president d’Amics de l’Òpera i la Sarsuela de
Terrassa. Després de la presentació, s’oferirà un tastet musical a càrrec del pianista i
compositor Carlos Bianchini, que actuarà el dia 5 de novembre a l’Auditori Municipal
interpretant la seva composició “Sonata dels infants”.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició
d’escultura “Eadem mutata resurgo”, de l’artista Ester Ramón, presentada per
l’Estudi Tigomigo. Amb aquesta exposició, que es podrà veure del 5 al 29 d’octubre
a l’Espai La Galeria del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340), l’escultora
egarenca s’endinsa en una reflexió plàstica sobre la corba de l’espiral que li serveix
per intentar esbrinar els límits entre l’essència i la superfície de les coses. Ester
Ramón (Terrassa, 1966) és llicenciada en Belles Arts i especialista en escultura. La
seva obra s’ha exposat a Terrassa, Barcelona, Màlaga, Osca i també a França i a
Itàlia. El seu treball combina l’escultura en bronze, l’alumini i l’acer, amb altres
materials com la fusta, el fang i el guix. En els últims anys, les seves obres han
evolucionat cap a la pintura.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 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).
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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 17 h:
Activitats del CDMT: Club de lectura “Fil per randa”. El Club de lectura “Fil per
randa” dedica aquest darrer trimestre a la novel·la La modista, de l’escriptora
australiana Rosalie Ham. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Habitatge i Mediació Comunitària: Xerrada del Programa de
mobilització d’habitatges buits. Tindrà lloc al Casal Cívic de Can Parellada (c/
d’Amèrica, 33).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Qui vola en aquesta escombra?”, a
càrrec de Sandra Rossi. Activitats per a infants entre 4 i 6 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “La memòria d’Ararat”, de Xavier Moret. A
càrrec de David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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