Agenda

Dimarts, 14 de juny
AGENDA
A les 12.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà una roda de premsa de presentació de la
programació estable de teatre a Terrassa de setembre a desembre del 2016, una
programació de qualitat pensada per als diversos públics de la ciutat. L’acte tindrà
lloc al Teatre Principal i hi participaran també el director del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, Pep Pla, i Marta Huguet, responsable de la Xarxa de
Terrassa, a més d’artistes i creadors que mostraran les seves propostes escèniques
a la nova temporada del CAET. La presentació tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Festa TNT que tindrà lloc a la
Fàbrica Moritz (Ronda de Sant Antoni, 49-51, Barcelona) per celebrar els nou anys
de vida del Festival TNT (Terrassa Noves Tendències), una aposta del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa (CAET) per la creació contemporània i el suport a les noves
tendències escèniques i la seva visibilitat entre tot tipus de públic. A la Festa TNT hi
assistiran professionals i artistes que han participat en el Festival durant els darrers
anys.
A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en la presentació del llibre
“L’escola de Terrassa del segle XX”, publicat per la Fundació Torre del Palau,
juntament amb el president de la Fundació, Màrius Massallé; l’autor del pròleg,
Salvador Cardús; i l’autora, Alba Vinyes. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: “Neteja en
espais oberts i instal·lacions Industrials”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’Iniciació a les TIC. “Innovadors”. Curs bàsic
d’introducció a la informàtica dins del projecte Innova. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
Sessió Informativa és l’inici del camí de l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o els interessos. A
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Aspectes a tenir en compte a
l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa dirigida a emprenedors i
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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).
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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).
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 21 h:
Activitats del Cinema Catalunya: 11è Cicle de Cinema Republicà. Projecció del
documental: “La madre sola”, amb el seu director Miguel Paredes. Al Cinema
Catalunya (c/ Sant Pere, 9).
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