Agenda

Dissabte, 13 de juny

AGENDA
A les 12 h:
L'Ajuntament de Terrassa celebrarà el Ple de constitució del Consistori per al mandat
2015-2019. L'acte tindrà lloc a al Saló de Plens de la Casa Consistorial (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi
lingüístic”, a càrrec d’Aprenem Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
De 10 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Taller: “Valorar el
patrimoni tèxtil”. Quan es parla de valoració de patrimoni, normalment ho associem a
obres d’art, i en realitat la metodologia usada pels professionals va lligada
directament a conceptes relacionats amb la pintura i l’escultura. Els objectes tèxtils i
de moda requereixen altres paràmetres, i són de tipologia molt variada. Parlarem de
què ens podem trobar, com “llegir” aquestes peces, i com establir uns criteris
objectius que ens permetin atorgar-los-hi un valor. Professores: Montserrat Bargalló i
Eulàlia Morral. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 10.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita: “El Bisbat d’Ègara”. A la Seu d’Ègara –
Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1). Visita relacionada amb
l’exposició temporal de llarga durada que es pot visitar, fins al 28 de febrer de 2016,
a la Sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís.
A les 11.30 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Xerrada: “Ingesta tòxica per a la pell. Et rentaries
amb unes gotes de petroli? i posterior taller: “Lectura d’etiquetes d’envasos de
productes d’higiene personal”, a càrrec d’Anna Martín. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Acte de cloenda dels clubs de lectura d’adults de la BCT
Xarxa i xerrada d’animació a la lectura, a l’escriptura i als clubs i tallers que es fan a
les biblioteques. A càrrec de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres
Catalanes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 16.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Dins del Fam Trip vinculat al workshop de Turisme
de Reunions Multimercat, MEET Catalunya, organitzat per l’Agència Catalana de
Turisme, un grup de 15 agents internacionals especialitzats en turisme de negocis i
esdeveniments, faran una visita guiada per conèixer de primera mà el Patrimoni
Industrial i Modernista de la ciutat i els recursos que Terrassa ofereix per al turisme
de reunions. El punt de sortida de l’itinerari serà la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa
i Argemí, s/n).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La Carlota presenta... novetats!. Presentació de les
novetats de literatura infantil de la BCT. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Fira d’Entitats de Gent Gran de Terrassa: A càrrec d’entitats de Gent Gran de
Terrassa. Amb la col·laboració del Servei de Promoció de la Gent Gran de
l’Ajuntament. La Fira, que comptarà amb estands de les entitats, exhibició de
sevillanes, balls de saló, country, ball en línia, sardanes, i l’actuació del grup musical
Choffers.
A les 19 h:
Fira d’Entitats de Gent Gran de Terrassa: A càrrec d’entitats de Gent Gran de
Terrassa. Amb la col·laboració del Servei de Promoció de la Gent Gran de
l’Ajuntament. La Fira, que comptarà amb estands de les entitats, exhibició de
sevillanes, balls de saló, country, ball en línia, sardanes, i l’actuació del grup musical
Choffers.
A les 19 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “El tiro por la culata”, comèdia per a tots els
públics. A càrrec de la companyia Therkas Teatre, dirigida per Esther Lázaro. La
representació tindrà lloc al Casal de Montserrat Torre-sana i Vilardell (c/ de
Salamanca, 35). Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la
col·laboració de l’AV de Torre-sana, l’AV de Vilardell i Dones amb empenta.
De 17 a 21 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Celebració del
“Dia Mundial de Teixir en Públic”. Aquest any es compleixen deu anys de la
celebració del “Dia Mundial de Teixir en Públic, una diada que té lloc a diferents
ciutats dels cinc continents amb la participació de gran nombre de persones.
Aquestes trobades es realitzen a parcs, places, restaurants i botigues. L’objectiu és
donar visibilitat a l’art de teixir i a les persones que el practiquen, convertint-lo en una
activitat compartida i més social. El CDMT, juntament amb l’entitat Sesta Foresta, us
convida a celebrar amb aquesta Diada especial, tot teixint públicament durant la
tarda de dissabte a la Placeta Saragossa. Si no sabeu teixir també podeu participarhi, ja que estan previstes activitats senzilles amb llana i altres materials tèxtils.
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Diumenge, 14 de juny

AGENDA

De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Jornada de portes
oberts. Es podrà veure la mostra “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats
relacionats amb les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. També
es podrà veure la mostra “Tibant del fil”, que travessa el temps i l’espai, on dues
dones es retroben a través de l’art. De Raimunda Vitó (Terrassa 1910-2003),
reconeguda brodadora, s’hi exposen diverses peces i una evocació del seu taller
terrassenc. De l’artista Teresa Jordà Vitó es presenta un recull de la seva trajectòria
de més de trenta anys on hi apareixen aquarel·les en tots els suports, formats i
tractaments. Per últim, es podrà visitar l’exposició: “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que
es mouen amb tu”, que té per objectiu explicar al públic la presència, importància i
tecnologia dels elements tèxtils que intervenen en un cotxe, i remarcar la recerca
permanent que es fa sobre el tema i les empreses que hi treballen. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 12.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Inauguració de
l’exposició: “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que es mouen amb tu”, que té per objectiu
explicar al públic la presència, importància i tecnologia dels elements tèxtils que
intervenen en un cotxe, i remarcar la recerca permanent que es fa sobre el tema i les
empreses que hi treballen. L’exposició té lloc en el marc de l’Any Europeu del
Patrimoni Industrial i Tècnic 2015 i compta amb la complicitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya i les empreses que han cedit tots els elements que s’hi
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exposen. Una carrosseria seccionada d’un Seat León presidirà el vestíbul del Centre
i al 2n pis hi trobareu l’exposició, organitzada en quatre parts: el vestit (elements
tèxtils visibles en un automòbil), la roba interior i el calçat (components interiors), les
fibres i estructures (materials tèxtils) i el cotxe del futur (nous materials i noves
prestacions). L’exposició restarà oberta del 14 de juny al 20 de desembre del 2015.
Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).

Dilluns, 15 de juny

AGENDA
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de correu electrònic. Adreçat a persones que volen
iniciar-se al món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “On busquem feina?”, a càrrec de
personal tècnic del Servei d’Ocupació. En aquest espai de coneixement trobareu
informació sobre les diferents vies i canals actuals de recerca de feina. S’incidirà en
on buscar feina i, especialment, en com. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Intel·ligència emocional aplicada a la venda”, a càrrec d’Albert Llanera.
Per entendre l’impacte de la intel·ligència emocional en el procés de venda i
reconèixer i interpretar les emocions que intervenen tant en el comprador com en el
venedor. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
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A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Estratègies de comunicació on i off line”, a càrrec d’Eulàlia Balañà.
S’explicarà el concepte de planificació estratègica aplicada a la comunicació. També
s’ensenyarà a sistematitzar la campanya de comunicació anual de l’empresa i el
desenvolupament de l’argumentari de vendes. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició dels poemes presentats a la 6a edició del
Concurs de Poesia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: El gust per llegir, activitat per a infants per descobrir els
contes clàssics de la mà de Teresa Martí. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tertúlies sobre salut mental. Conferència, a càrrec de
Salut Mental Terrassa. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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