Agenda

Dimarts, 3 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la nova junta directiva del Centre d’Estudis
Històrics de Terrassa (CEHT) encapçalada pel nou president, Manel Màrquez.
Durant la reunió, la nova junta presentarà a l’alcalde els seus projectes de futur. El
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) és una entitat que té com a objectius
principals promoure i difondre la investigació històrica, salvaguardar el patrimoni
material i immaterial i coordinar el col·lectiu de professionals de les ciències socials a
Terrassa i a la resta de la comarca.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà demà una roda de premsa, juntament amb
David Traver, representant d’InDirecte, i David Lérida, president de l’Associació de
Veïns de Xúquer, per presentar el Circuit de Música Moderna 2015, que forma part
del programa general de Cultura al territori. El Circuit de Música Moderna, que tindrà
lloc a diferents barris de la ciutat, es configura enguany com un cicle de set concerts
amb la finalitat de promocionar grups locals emergents i descentralitzar l’oferta
cultural a la ciutat. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Xúquer (c/ de Xúquer, 17).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a Internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30, 11 i 15.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: “S’ha perdut un pallasso!”, a càrrec d’Agustí Planas.
Activitat adreçada a alumnes de cicle inicial d’educació primària. Hi participaran 575
alumnes de nou escoles de la ciutat i tindrà lloc al Teatre Alegria (pl. de Maragall, 2).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’animació “Stop Motion”. Curts animats a través
de fotografies. Activitat adreçada a infants majors d’11 anys. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17 h:
Activitats del CDMT: Inauguració de la mostra “Ciutat Fabril”. Aquesta exposició és el
resultat d’un projecte de col·laboració entre el Centre de dia de Salut mental de
Terrassa (CDSM) i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT),
amb la intenció de reforçar el treball creatiu i artístic com a vehicle perquè les
persones usuàries de salut mental s’expressin en l’àmbit de la cultura. Es tracta
d’una instal·lació que utilitza el període modernista com a inspiració estètica i que vol
homenatjar als terrassencs i les terrassenques, de tot origen i condició, que han fet
possible la Terrassa del segle XXI. Hi trobareu un eix central metafòric -una
xemeneia i una teranyina amb treballs gràfics de petit format- i tres murals de gran
format inspirats en edificis emblemàtics del modernisme terrassenc. La mostra es
podrà visitar fins el dia 11 de gener. L’acte tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Els quatre dracs”, a càrrec de Montse
Freixa. Per a infants de 3 anys. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura. Un home que se’n va”, de Vicenç Villatoro, a càrrec de Xavier
Serrahima. Activitat adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa. Conferència: “Aspectes socials de la malaltia de
Parkinson”. A càrrec de Gemma Tomé, treballadora social. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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