Agenda

Dimarts, 21 de novembre

AGENDA
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, participarà en el lliurament del XIV Premi Ciutat de Terrassa Agustí
Bartra de poesia catalana 2017 i del VIII Concurs de narracions curtes Josep Soler i
Palet. L’acte tindrà lloc a les 19 h, a la Biblioteca Central de Terrassa – BCT. A l’acte
també hi participaran el president de l’Ateneu Terrassenc, Josep Corominas; la
presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa; la professora d’escriptura de l’Ateneu
Terrassenc, Montserrat Rusiñol; el musicòleg de l’ESMUT, Carlos Salazar; la
representant de l’Ateneu Terrassenc, Teresa Casals; i els representants d’Amics de
les Arts i Joventuts Musicals, Jaume Aulet i Jordi Fernàndez. L’acte tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Crea el teu
currículum”. El currículum vitae és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt
important saber-li treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que
resulti atractiu per a qui selecciona. En aquest espai de coneixement es vol
transmetre la importància del currículum com a eina imprescindible a l'hora de
buscar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”. Espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CMDT): “Secrets de Museu”.
Recorregut per l’interior del CMDT. Itinerari guiat pels espais menys coneguts del
museu. En aquesta activitat es visiten tres dels vuit espais que estan habilitats com a
reserves. En ells, els visitants poden gaudir de la indumentària i els complements
històrics dels segles XVIII, XIX i XX, de forma directa i sense vitrines. Durant aquesta
visita es pot descobrir també algunes de les tasques de conservació i
emmagatzematge del patrimoni tèxtil que s’hi desenvolupen quotidianament. Tindrà
lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle de cinema asiàtic: “Mina’s Option”, pel·licula
iraniana, dirigida per Kamal Tabrizi, de l’any 2016. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Dos és massa”, de Donald E.
Westlake. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià,193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Lliurament dels premis del “VIII Concurs de Narracions
Curtes Josep Soler i Palet” i “XIV Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra” de poesia
catalana 2017. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20.30 h:
Activitats del Cinema Catalunya: XIV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
Projecció del film “El fill de Saül”, dirigida per László Nemes. Presentació i col·loqui a
càrrec de Ruth Giordiano, pastora de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa.
Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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