Agenda

Dijous, 10 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de la Corporació
Local, presidirà l’Acte Institucional i Concert de Cant Coral commemoratiu de la
Diada Nacional de Catalunya. L’acte comptarà amb un parlament a càrrec de
l’alcalde i amb un Concert de Cant Coral a càrrec de la Coral Nova Ègara, el Cor
Vine de veus iguals, i l’Entitat Coral Nova Ègara, dirigit per Oriol Romaní i amb la
participació d’Eduard Sáez al piano i David Cadafalch a la percussió. El programa
inclou la interpretació de “La Llegenda de Sant Jordi”, amb música d’Oriol Romaní,
text de Bernat Romaní i narració de Clara del Ruste; i de “Dues cançons”, de Màrius
Torres, amb música d’Oriol Romaní. L’acte tindrà lloc a la plaça de Catalunya.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Templando la tarde. Música
per acompanyar un capvespre a un jardí històric”, espectacle musical dins del 8è
Cicle Sons del Temps. L’espectacle anirà a càrrec de l’Ensemble “La Suavecita”,
amb la interpretació de Joan Bosch, flautes històriques; Óscar Argüelles, clarinets
històrics; i Felipe Sánchez, guitarra romàntica. L’Ensemble interpretarà obres de
Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Kreuzert, Manuel Saumell i Ernesto Nazareth.
L’acte tindrà lloc a la Glorieta del parc de Sant Jordi (pl. de Josep Freixa i Argemí,
s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 18 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Tastets de circ”, al carrer de l’Infant Martí. A càrrec
de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7.70.
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A les 19.45 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Qué raro... ¿verdad?”, espectacle a càrrec de la
Cia. Infoncundibles. A l’Escenari Infant Martí de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya.
A les 20.30 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Gala de circ”, que servirà de cloenda del 7è
Festival de Circ de Terrassa. A càrrec de diversos artistes, presentada per Ricky, el
profesor de tenis. A l’Escenari Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
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