Agenda

Dijous, 2 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
signarà el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació de
Circ Tub d’Assaig 7.70 per a la ubicació de les activitats d’aquesta entitat en l’àmbit
de l’antiga Fàbrica AEG. Per part de l’Associació Sociocultural de Circ Tub d’Assaig
7.70, signarà el conveni el seu president, Albert Ubach.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en l’acte d’aniversari
dels 120 anys de l’empresa de begudes carbòniques i refrescants SANMY. L’acte
tindrà lloc a les instal·lacions de l’empresa SANMY (ctra. de Castellar del Vallès, km
19,5, Terrassa).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Gent
Gran, Rosa Ribera, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’Acte de Graduació de
la 5a Promoció “Diploma en Ciència, Tecnologia i Societat” per a persones més
grans de 55 anys. En l’acte també hi participaran: Xavier Cañavate, director de
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, en
representació del rector; Salvador Cardús, padrí de la promoció del Diploma; i
Lourdes Plans, coordinadora del programa. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (carrer de Colom, 1).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició: “Una
mirada emocional. El món de les emocions vist a través del món de l’art”. La mostra
recull obres pictòriques dels artistes Octavi Intente i Miquel Mas per intentar
entendre la lluita constant per buscar l’estabilitat que experimenten, en el seu dia a
dia, les persones que pateixen trastorn límit de la personalitat. L’acte tindrà lloc a la
Sala Muncunill (pl. Didó, 3), on es podrà veure l’exposició fins al dia 26 de juliol.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Xarxes professionals i eines 2.0 per
a la recerca de feina”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per a
aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
canals existents en línia. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: “Tècniques creatives i gamificació a la
docència de les ciències i la tecnologia”. Aquest curs vol tractar, d’una manera
pràctica, de com millorar la docència de les ciències i la tecnologia per mitjà de
tècniques creatives aplicades a l’aula. Adreçat a docents de totes les etapes
educatives, des d’infantil i primària fins a secundària i universitat. Curs organitzat per
Planeta da Vinci amb la col·laboració del Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Coordinació a càrrec d’Antoni Hernández-Fernández, de Planeta da
Vinci. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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’apuntar-
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vos a una visita comentada a aquesta mostra a càrrec del personal del Museu. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Fil per Randa. Club de lectura.
“Mariano Fortuny: arte, ciencia y diseño”, de Guillermo de Osma. Ollero y Ramos,
2012. Darrera sessió del Club Fil per randa per concloure la lectura de la biografia
dedicada a Mariano Fortuny. En aquesta ocasió realitzarem l’activitat
complementària a aquest llibre relacionada amb la faceta de l’artista com a
dissenyador de teles i vestits. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: Taller: “Història de Terrassa: de la vila
moderna a la ciutat contemporània – segle XVII - XXI”. El Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa (CEHT) organitza un cicle de conferències sobre història local. Amb
aquest cicle es vol apropar a la ciutadania la història de la nostra ciutat, amb
l’objectiu de conèixer el passat recent i llunyà de Terrassa, i oferir eines que ajudin a
comprendre d’una forma més entenedora la construcció del present. Curs organitzat
pel CEHT i l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa amb la col·laboració del Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement. Coordinació a càrrec del CEHT. Tindrà lloc
al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller: “Lletres de fa mil anys”, adreçat a infants de
3 a 6 anys, dins del cicle “A l’estiu, la mainada al Museu”. Taller que ens permetrà
descobrir com s’escrivia fa molt temps, quan encara no hi havia llapis ni bolígrafs.
Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Geologia urbana de Terrassa: sota les llambordes
hi ha la platja?” Seminari per conèixer la geologia que constitueix el subsòl de
Terrassa i l’evolució geològica del pla de Terrassa des del Miocè fins a l’actualitat.
També es relacionaran els factors geològics amb l’origen dels primers assentaments
egarencs i la seva posterior evolució i s’observarà sobre el terreny com la topografia
urbana i altres elements ens permeten recuperar informació geològica. A càrrec
d’Isaac Camps, llicenciat en Geologia i DEA en geofísica. Activitat organitzada per
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Planeta da Vinci amb la col·laboració del Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Malanyet”, de Pere Audí Ferrer. A
càrrec de l’autor. Pere Audí i Ferrer, mestre amb estudis d'història, ha investigat i
escrit sobre la història del Priorat. El 2004, i posteriorment el 2010, va guanyar el
Premi Jaume Ardèvol i Cabrer amb els treballs "El Porvenir 1916-1936: vint anys de
cooperativisme obrer a Falset" i "Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat
(1920-1923)", respectivament. Aquesta novel·la ens trasllada a les terres del Priorat
de principis del segle XX. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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