Agenda

Dijous, 9 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb el director d’ENDESA a la
Catalunya Central per analitzar i debatre una proposta de programa de manteniment
i millora de les instal·lacions elèctriques de distribució a la ciutat i la seva
calendarització. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials, Noel
Duque, assistirà al Sopar Commemoratiu dels 25 anys del Centre de Paràlisi
Cerebral de Prodis. El Sopar serà ofert per quatre dels millors restauradors de la
comarca: Mun, El Cel de les Oques, Ristol i Capritx. Tindrà lloc a l’Hotel Don
Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor de Serveis Socials i Joventut i lleure infantil, Noel Duque, i el president de
Fundació Mina, Marià Galí, visitaran els casals per a infants i joves que es fan a
l’Escola Ramón y Cajal amb motiu del conveni de col·laboració signat entre la
Fundació MINA i l’Ajuntament de Terrassa per donar suport econòmic a les activitats
dels Casals d’Estiu 2015. Els casals estan organitzats per l’entitat INSOC
Guadalhorce i Tu Tries (casals per a infants i joves amb diversitats funcional). L’acte
tindrà lloc a l’Escola Ramón y Cajal (c/ de Ramón y Cajal, 111). A les 10.30 està
prevista l’atenció als mitjans de comunicació.
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A les 20 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la recepció que es farà als equips
Juvenil Femení i Masculí del CD Terrassa Hockey per haver-se proclamat
Campiones del Campionat d’Espanya d’hoquei herba i subcampions del Campionat
d’Espanya d’hoquei herba. La recepció es farà a les instal·lacions del club (ctra. de
Terrassa a Talamanca, km 5,6).
ALTRES ACTIVITATS
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).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: A l’estiu, la mainada al Museu: “La teranyina”,
taller d’elaboració de teranyines modernistes per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc
a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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).
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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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil: L’hora del conte a la
Biblioteca: “La intel·ligent Anaït”, conte armeni. Acosteu-vos a la Biblioteca del
CDMT on els infants hi tenen cabuda en aquesta hora del conte especialment
pensada per a ells. Podreu escoltar un conte armeni, protagonitzat per l’Anaït, una
noia molt intel·ligent que rebutja el príncep Vatxagan perquè no té cap ofici. I aquest
es farà teixidor per amor però haurà de solucionar alguns problemes que hi ha a
l’antic regne d’Armènia amb els teixidors de catifes. Des de temps remots, tant a
l’Armènia com en altres països caucàsics, s’han teixit catifes amb llana d’ovella, i pèl
de camell i de cabra. Aquest és un conte que ens parla de la importància de tenir un
ofici i dels missatges secrets que algunes catifes amaguen i que les fan ser
màgiques: L’entrada és lliure i les places limitades a l’aforament de la Biblioteca. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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