Agenda

Dissabte, 9 de juliol
AGENDA
Al llarg del cap de setmana:
Els respectius regidors i regidores de Districte, assistiran a diversos actes
programats amb motiu de la Festa Major dels barris de Sant Pere Nord,
Guadalhorce, la Cogullada i Ca n’Anglada.
A les 17.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
Festival d’Acollida Estiu 2016 als nens i nenes d’Ucraïna que estiuejaran a Terrassa
organitzat per l’Associació TANU (Terrassa Acull Nens d’Ucraïna). També es
recolliran aliments per al Banc d’Aliments de la Fundación Todo Corazón de Nikopol.
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores assistirà a la inauguració de la V Edició dels
Concerts d’Estiu 2016, organitzada pels Amics de l’Òpera i Sarsuela de Terrassa on
es podrà escoltar àries d’òpera, sarsuela i lírica catalana. Tindrà lloc a l’Ateneu
Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39-B).
A les 23 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
Concert de Sensibilització del Projecte de Cooperació a Burkina Faso de l’Associació
Alba, en benefici de l’apoderament de la dona a Burkina Faso. El concert, a càrrec
d’Steve de Swardt Blues Band tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, s/n).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades modernistes”. Visita
guiada per la Masia Freixa i recorregut per edificis modernistes de la ciutat. El punt
de trobada serà a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 19 h:
Activitats del Bau House: Espectacle infantil a càrrec de Crisspeta. Tindrà lloc al Bau
House (av. de Jacquard, 1).

Diumenge, 10 de juliol

AGENDA
A les 18 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera assistirà, per delegació de l’alcalde, a
l’actuació del Cor Safari d’Uganda, format per 28 nens i nenes de 8 a 14 anys de
l’escola orfenat d’Entebbe. El Cor està fent una gira de dos mesos per Catalunya,
Madrid i el País Valencià amb l’objectiu de recollir fons i rebre apadrinaments.
Aquest projecte ha estat impulsat per la Fundació Nzuri Daima de la Garrotxa. El
concert té el suport de l’Ajuntament de Terrassa, el Centre d’Estudis Musicals
(CEM), la Fundació Goel i està organitzat per l’Església Evangèlica Unida de
Terrassa. Es podrà veure a l’Auditori de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa (av.
de Béjar, 299).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut Musical a càrrec de Harlock. Tindrà lloc al Bau
House (av. de Jacquard, 1).
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. “Tot plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent” pretén
posar de relleu el valor documental dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals,
mostraris, fitxes tècniques, etc. A través d’aquests materials es pot conèixer de
manera precisa el desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social
com tecnològic i econòmic. I, alhora, fer incidència en el fet que la indústria tèxtil
continua formant part del nostre sector productiu (2a planta). “Retalls d’ahir i
d’avui” està centrada en quatre apartats que fan referència a les col·leccions
antigues del Centre, el modernisme, la moda i la producció de teixits tècnics. Gràcies
a la col·laboració de diverses empreses, trobareu una sèrie de mostres
representatives d’algunes de les seves aplicacions, des dels biopolímers fins als
teixits de fibra de vidre per als molins de vent (1a planta). Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).

Dilluns, 11 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Maruja Rambla, participarà en l’Acte de recepció als
infants de països en via de desenvolupament acollits a la ciutat l’estiu de 2016.
L’acte tindrà lloc a l’exterior de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i la
regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, oferiran una roda de
premsa per presentar l’oferta de turisme accessible a la ciutat sota la marca
“Terrassa, turisme accessible per a tothom” i d’un nou producte turístic: una audiosigno-guia de la visita a la Masia Freixa, amb subtitulació i llengua de signes per a
persones amb discapacitat auditiva. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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 Museu de Terrassa: Quart Taller: “Els 4 Gats. De professió... Guies de
la Casa Alegre!”. Dins del Cicle “Passa l’estiu al Museu”. Aquest any es commemora
el 150è aniversari del naixement de l’artista Ramon Casas. El Museu de Terrassa vol
adherir-se a aquesta celebració amb aquests tallers infantils que us aproparan al seu
art, a les novetats tecnològiques de l’època, a la transformació de les ciutats i a la
vida moderna. Activitat adreçada a infants de quatre a dotze anys. Al Museu de
Terrassa – Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per a formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. Al Servei d’Ocupació (ctra. de Martorell,
95).
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A les 17.30 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Gestió avançada de xarxes socials”, a càrrec
de Laia Morales de l’EUNCET Business School (disseminat de l’Alberg Infantil, 1).
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