Agenda

Dimecres, 24 de juny

AGENDA
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).

Dijous, 25 de juny

AGENDA
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple Extraordinari de l’Ajuntament, on
es donarà comptes del contingut dels decrets de constitució dels Grups Polítics
Municipals, de designació de membres de la Junta de Govern Local, de designació
de tinents d’alcalde i de les delegacions d’atribucions conferides per AlcaldiaPresidència. També es debatran les propostes d’establiment del règim de sessions
de caràcter ordinari de l’Ajuntament en Ple, de creació de les Comissions
Informatives, la proposta d’establiment dels drets econòmics dels regidors i regidores
de la Corporació Municipal i de les dotacions econòmiques als Grups Municipals, la
de fixació del nombre de funcionaris eventuals i la seva retribució, i la designació de
representants de l’Ajuntament en organismes i ens participats. La sessió tindrà lloc al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Interessos i competències”. Per
poder establir quin és l’objectiu professional, abans cal reflexionar sobre quins són
els interessos professionals i, relacionades amb aquests, quines són les
competències associades. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de correu electrònic. Adreçat a persones que volen
introduir-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa, a càrrec de l’Oficina
de Turisme. A la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a la informàtica. Adreçat a persones que
volen introduir-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig
(av. de Barcelona, 180).
De 16 a 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Els dijous en obert”. Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. En aquests
moments hi trobareu dues exposicions temporals: “Tibant del fil” de l’artista Teresa
Jordà, i “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que es mouen amb tu”, sorgida de la
col·laboració entre el CDMT, la UPC, i les empreses que han cedit totes les peces
exposades. A més, podeu visitar lliurement la Sala del procés tèxtil i la mostra
semipermanent Retalls d’ahir i d’avui. A les 17 hores teniu la possibilitat d’apuntarvos a una visita comentada a aquesta mostra a càrrec del personal del Museu. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 17.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de correu electrònic. Adreçat a persones que volen
introduir-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “El fet migratori: pasteres i tanques, els viatges
més cars”, a càrrec de Laura Garcia, de l’ONG Vols. A la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: A l’estiu, la mainada al Museu: “Aleta! Arriba el
bandoler Capablanca!”. El bandoler Capablanca, molt conegut per aquestes
contrades, ataca la nostra ciutat i és perseguit pel sometent. En la retirada decideix
amagar el tresor. Un bon grapat d'anys més tard, a un arxiu de la nostra ciutat es
troba una carta que detalla on està amagat. Per poder-la llegir i buscar aquesta
fortuna, ens haurem de fer de la quadrilla dels bandolers. Activitat per a infants de
tres a sis anys. Al Castell Cartoixa de Vallparadís, c/ de Salmerón, 17).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement: “Emprenem el futur amb il·lusió”. Dins la festa
d'acomiadament als alumnes de segon de batxillerat de l’Institut Can Jofresa es
portarà a terme la conferència "Emprenem el futur amb il·lusió" en què un ex alumne
del centre (i actualment estudiant universitari) els hi explicarà què es trobaran en el
món universitari. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Tindrà lloc a l’Institut Can Jofresa (av. de Can Jofresa, 12).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre i del documental: “A les vuit al
Raval”, basat en l’experiència del 15M a la ciutat de Terrassa, d’Eduard MartínBorregón. A càrrec d’Eduard Martín-Borregón, Dídac Garcia, Ian Gehlhaar i Laia
Carbonell. Dins del cicle “Trobades a la terrassa”. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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