Agenda

Dijous, 23 de juny

AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la presentació de la 5a Yellow Cup de tennis, competició que tornarà a
reunir a la ciutat els i les millors tennistes de l’Estat en edat cadet. La presentació
tindrà lloc a les instal·lacions de Can Salas de l’Atlètic Terrassa (ctra. de Castellar,
km, 20,300).
A les 13 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, acompanyat de representants del
Consell Local de Joves de Terrassa, presentarà el programa, el cartell i les entitats
participants del “Jove, tu també pots”, que omplirà de música i activitats per al jovent
el Parc de Vallparadís coincidint amb la Festa Major de Terrassa 2016. La roda de
premsa tindrà lloc al Torrent de les Bruixes del Parc de Vallparadís.
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran i del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de
Sant Joan del Club de la Gent Gran de Can Palet. La Festa tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’arribada de la Flama del Canigó a la
plaça Vella, acte organitzat per Òmnium Cultural i l’entitat La Xemeneia. La Flama
del Canigó arribarà a la plaça del Progrés a les 17 h, des d'allà sortirà en cercavila
cap a la plaça Vella, acompanyada del Drac Baluk Astharot i Diables de Ca
n'Aurell. La Flama s'encén al cim del Canigó, a la Catalunya Nord, el 22 de juny i des
d'allà es reparteix a tot el país per tal d'encendre les fogueres amb les quals es
celebra el solstici d'estiu. A les 18 h la Flama del Canigó arribarà a la plaça Vella, on
es presentarà i llegirà el manifest per la Declaració de Sant Joan com a Festa
Nacional dels Països Catalans.
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: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
son, com ens valorem, perquè. 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 duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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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) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. En aquests moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot
plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent”, a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui” i a l’Espai Zero s’hi exhibeix la mostra
“Intimíssims. La roba interior modernista”. A més, es pot visitar lliurement la Sala del
Procés Tèxtil. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/
de Salmerón, 25).
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