Agenda

Dijous, 21 de juliol

AGENDA
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de juliol, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega; i del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; oferirà una roda de premsa per presentar l’inici del
procés d’adjudicació del contracte per a la millora dels serveis energètics municipals,
en el marc del projecte “Terrassa Energia Intel·ligent” i les novetats relatives a
l’esmentat projecte. 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 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Controvèrsies actuals entorn de les relacions
entre alimentació i salut”, a càrrec de professorat de la Universitat de Barcelona i de
la Universitat de València, representants de l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària, i de Carolina Cucurella, veterinària d’Anafric. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114), del 18 al 22 de juliol.
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. Els mesos
d’estiu es renoven exposicions, així, s’ultimen detalls de les que s’inauguraran a
partir de setembre. Per aquest motiu actualment, a banda de la “Sala del procés
tèxtil”, només es pot visitar la següent mostra: “Retalls d’ahir i d’avui”, 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 de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
A les 20.30 h:
Som estiu! 2016: 9è Cicle Sons del Temps: “Òpera de Cine”. Concert a càrrec de de
la Companyia Òpera-Collage, amb la soprano Laia Camps, el tenor Joan Martínez
Colàs i la pianista Mònika Lao. Obres de Händel, Corelli, Couperin i Bach. Repertori
d’àries i duos del repertori operístic dels grans autors clàssics emprats com a banda
sonora d’algunes de les pel·lícules més conegudes de tots els temps. Tindrà lloc a la
Capella del Parc Audiovisual de Catalunya (ctra BV-1274, km 1).
A les 22 h:
Som estiu! 2016: “Terrassenques del 1700”. Aquest recorregut permet aproximar-se
a com era la vida quotidiana de les dones de Terrassa al llarg del segle XVIII. En una
societat patriarcal, per sobreviure en un període de conflictes bèl·lics, les dones van
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ser emprenedores i lluitadores. Van jugar un paper transcendental en el
subministrament i en la producció manufacturera, van posar-se al capdavant dels
negocis, van estimular la resistència i van ser claus en la cohesió social. . El punt de
trobada serà el claustre del Convent de Sant Francesc (pl. del Doctor Robert, 1).

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

