Agenda

Dimarts, 14 de juliol
AGENDA
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Universitat, Amadeu
Aguado, assistirà a l’Acte Acadèmic de Graduació de l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa del curs 2014-2015. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall,
2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 16 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: “Fotografia i territori. La imatge com a eina de
creació”. Aquest curs proposa un apropament al llenguatge de la fotografia:
s’analitzen obres històriques i contemporànies i s’ofereix una metodologia d’anàlisi
d’imatges que permet contextualitzar la fotografia i reconèixer els seus valors
discursius. A càrrec d’Arola Valls. Activitat organitzada per la Universitat de
Barcelona en col·laboració amb el Servei d’Universitat i Societat del Coneixement.
Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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 18.30 h:
X Curs d’Estiu sobre la Unió Europea: Conferència: “La comunicació de la Unió
Europea adreçada a la ciutadania i la xarxa dels Europe Direct”. A càrrec de Gemma
Garcia, responsable de Sensibilització Europea i Formació de l’Oficina d’Europa i
Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona. Activitat organitzada pel
Servei de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 21.30 h:
Som Estiu de Circ!: A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
Combinat d’exalumnes de Rogelio Rivel de Barcelona. Veurem disciplines de màstil,
equilibris acrobàtics, trapezi fix i molt més. Tindrà lloc al Parc de Sant Jordi.
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