Agenda

Divendres, 17 de novembre
AGENDA
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a les persones participants al 1r Col·loqui d’investigadors en
tèxtil i moda que tindrà lloc els dies 17 i 18 de novembre al Centre de Documentació
i Museu Tèxtil de Terrassa - CDMT (c/ de Salmerón, 25). Aquest 1r col·loqui nacional
d’investigadors en tèxtil i moda és fruït de la col·laboració entre el CDMT, el Grup de
Recerca de Tèxtil i Moda i la Fundació Història del Disseny, amb l’objectiu de
compartir les investigacions recents sobre teixits i moda en l’àmbit espanyol,
intercanviar coneixements i compartir experiències. Comptarà amb cinquanta
ponències d’investigadors i investigadores arribats d’arreu de l’Estat espanyol.
A les 10 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares,
donarà la benvinguda a les persones assistents al XXIII Congrés de Pediatria Social,
organitzat per la Societat Espanyola de Pediatria Social, que se celebrarà els dies 17
i 18 de novembre al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 10.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, donarà la benvinguda a les persones
assistents a l’acte “El Dia Universal dels Drets dels Infants”, coordinat pel Servei de
Ciutadania i Qualitat Democràtica amb la col·laboració del Servei d’Educació. Durant
l’acte es presentarà el projecte “Djiambar” de cursos de català per a joves
nouvinguts impulsat per l’Assemblea Local de Creu Roja Terrassa i amb la
representació de l’espectacle “Els meus drets”, a càrrec de l’alumnat d’Arts
Escèniques dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls.
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A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, participarà en l’acte de cloenda de la
commemoració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, en què
Terrassa va acollir com a subseu la competició d’hoquei. L’acte tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició “Entre
Espanya i Rússia. Recuperant la Història dels Infants de la Guerra”, organitzada per
l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i la Universitat
d’Alcalà d’Henares. En la inauguració també participaran la comissària de
l’exposició, Verónica Sierra, l’historiador i professor de la UAB, Josep Puy, i el
director de l’Arxiu Històric de Terrassa, Joan Soler. L’acte tindrà lloc a l’Arxiu Històric
de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, farà el pregó de la XXXIX Diada de la Colla Minyons de
Terrassa amb la col·laboració dels Diables de Terrassa. L’acte tindrà lloc al balcó del
local dels Minyons de Terrassa (c/ del Teatre, 4).
ALTRES ACTIVITATS
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 10.15 h i a les 11.45 h:
Activitats de Cultura: Mostra del Coneixement: "La petjada ecològica". Es treballarà
el dèficit ecològic i es connectarà amb un simulador que calcularà la petjada
ecològica personal. A càrrec de Beatriz Escribano. Tindrà lloc a l’Institut Cavall
Bernat (ctra. de la Castellassa, s/n).
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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 de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Espurnes”. Activitat dins del programa
Bibliolab que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés
al coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i creatives.
En aquest taller es jugarà amb un generador d'electricitat estàtica per entendre millor
el concepte d'energia elèctrica i els seus camps. Per a infants de sis a dotze anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Story Time: Little red riding hood”. Per
a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Coneix-te com a ésser energètic i fes un salt
qualitatiu a la teva vida amb l’EMF Balancing Technique”. A càrrec de Marie-Laure
Lauvray, tècnica d’Equilibrat del Camp Electromagnètic. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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