Agenda

Dijous, 28 de juliol

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
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).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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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: “In rama sonat gemitus”. Música
medieval anglesa a l’entorn de la vida i el martiri de Sant Thomas Becket (1118 1170). Concert a càrrec d’Ensemble Summa Musicae, que presentarà una exquisida
col·lecció de música medieval anglesa composta a l’entorn de la cort d’Enric II. El
musicòleg Mauricio Molina, presentarà la xerrada d’introducció amb l’objectiu
d’introduir-nos dins el món sonor i musical de l’Anglaterra dels segles XII i XIII.
Tindrà lloc a l’Església de Santa Maria – Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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