Agenda

Dijous, 7 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; de
portaveus dels Grups Municipals i de membres de la Corporació Local, presidirà
l’Acte de recepció de comiat als esportistes de la ciutat participants als Jocs Olímpics
de Rio de Janeiro 2016. La recepció tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, farà balanç del Projecte “Terrassa,
Ciutat Amiga de les Persones Grans”, en marxa a la ciutat des de l’any 2014, i
presentarà les novetats de cara al proper curs. L’acte tindrà lloc la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la sisena promoció del
diploma UPC “Ciència, Tecnologia i Societat”, per a persones més grans de 55 anys.
Els graduats rebran el diploma a la sala d’actes de l’edifici històric de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa – ESEIAAT
(c/ de Colom, 1).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació “Òpera-Collage”, sota
la direcció artística de Joan Martínez Colàs. Aquest espectacle serveix de cloenda
del projecte d’Art Comunitari “Terrassa Street Art”, una coproducció de l’Ajuntament
de Terrassa i la productora Barcelona Classic Concert amb la col·laboració d’Enfoc
Musical. A l’acte hi participaran més de cent persones que han fet els tallers i un
elenc d’artistes de la ciutat com Monika Lao, Laia Camps, Josep Jarque, Jesús
Silvestre o Francisco Rodríguez, entre d’altres. La representació tindrà lloc a la
Carpa del parc de Vallparadís.
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la projecció del film “Sufragistes”, dirigit
per Sarah Gavron, que ofereix un testimoni de la lluita pels drets de les dones a
l’Anglaterra de principis del segle XX, dins del Cicle de cinema a la fresca
organitzada pel mNACTEC. La pel·lícula es podrà veure al pati històric del Museu de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Finançament alternatiu:
complementa el teu finançament bancari”. Taller informatiu amb la finalitat de
conèixer altres alternatives de finançament alienes a la banca. A càrrec de Sandra
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Font, cap de Finançament Internacional i Alternatiu d’Acció. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Edifici Vapor Gran (pg. del Vapor Gran, 41, baixos, local 19).
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).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Collage
de records”. Tercera sessió de l’11a edició del Projecte de dinamització creativa amb
usuaris de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa. Els objectius d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions
interpersonals i l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb
materials tèxtils. D’altra banda es busca una presa de consciència per part d’aquests
malalts de les seves capacitats per aprendre i crear alhora que es dóna a conèixer el
CDMT com a recurs públic i cultural del qual podran gaudir en el futur. L’activitat està
dirigida per Irene Pérez, artista visual, les obres de la qual exploren conceptes
d’espai i lloc, percepció, identitat i memòria. Tindrà lloc al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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”, i a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”, que podreu visitar acompanyats d’una
tècnica del Museu. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
(c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Club de
lectura: “Fil per randa”. “¡Divinas!: modelos, poder y mentiras” de Patrícia SoleyBeltrán. Un cop acabades les sessions de treball d’aquest assaig, el Club de lectura
Fil per randa acomiada el curs amb una xerrada sobre models, passarel·la i
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publicitat. Anirà a càrrec de la documentalista i col·laboradora del CDMT, Mercè
López. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
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