Agenda

Dimarts, 6 de setembre

AGENDA
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la directora de Serveis
Territorials, Carme Vigués, farà l’obertura de la Jornada d’Inici del Curs 2016-2017,
organitzada conjuntament des del Servei d’Educació de l’Ajuntament i el Servei
Educatiu (Centre de Recursos Pedagògics). L’acte, adreçat als centres educatius de
la ciutat, serveis educatius i serveis municipals membres de la Xarxa d’Entitats
Terrassa Educa, inclourà la presentació del Pla de Formació De Zona i de la Guia
d’Activitats i Serveis Educatius, les eines educatives que es posen a l’abast dels
centres d’ensenyament per desenvolupar el currículum amb els alumnes i millorar la
formació del professorat. En l’acte de demà, al que també hi assistirà la regidora
d’Educació, Rosa Maria Ribera, s’informarà de les novetats per a aquest any i es
farà una valoració de la participació durant el curs passat. Enguany, la Jornada
tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Universitat Politècnica de Catalunya (c/ de Colom,
11) i inclourà una xerrada sobre la història dels 30 anys de Canal Terrassa a càrrec
de Montse Prat, directora de la Societat Municipal de Comunicació. En acabar la
xerrada, a les 10.30 h, les persones participants es dirigiran a la plaça de la Farinera,
on es farà una visita a les instal·lacions del Canal Terrassa i tindrà lloc una actuació
musical de la Big Band de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa.

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

A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del director del Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències, Pep Pla; del director General de Creació i Empreses
Culturals de la Generalitat de Catalunya, Quim Torrent; del cap de l’Àrea de Difusió i
Cooperació Artística, Toni Cabré; de la directora de l’Àrea de Mercats de l’ICEC,
Antònia Andúgar; i del regidor de Cultura, Jordi Flores; oferirà una roda de premsa a
la Fàbrica Moritz de Barcelona (Ronda de Sant Antoni, 39, de Barcelona), per
presentar la programació del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2016, que
se celebrarà a Terrassa del 29 de setembre al 2 d’octubre. La roda de premsa també
comptarà amb la presència de diferents artistes i companyies presents al Festival.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del director del Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències, Pep Pla; i del regidor de Cultura, Jordi Flores;
presentarà la programació del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2016 al
Teatre Principal de Terrassa (pl. de Maragall, 2). A la roda de premsa també hi
assistiran diferents artistes i companyies presents al Festival.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 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. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
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A les 11 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Tastets de circ”. Tallers oberts per aprendre
diferents tècniques de circ, adreçats a les famílies i els infants. Tindran lloc al carrer
de l’Infant Martí.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: Escoleta de Circ. Grup Menuts (de 3 a 4 anys).
Tindrà lloc al carrer de Sant Leopold, 63
A les 18 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Piensa en Wilbur”, espectacle de circ ple
d’acrobàcies, humor i risc a càrrec de la Companyia Wilbur. Tindrà lloc a l’Escenari
Infant Martí, al carrer de l’Infant Martí.
A les 18 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: Hora del conte, a càrrec d’Explica’m un conte.
Tindrà lloc a l’Espai Gespa (plaça de l’Assemblea de Catalunya).
A les 19 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: Escola de Circ: “Expressió Clown”. Tindrà lloc al
carrer de Sant Leopold, 63
A les 20.30 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Entredos”, espectacle de circ que fusiona el teatre
de gest, el circ, la dansa i la manipulació d’objectes a càrrec de la Companyia
Capicua. Tindrà lloc a l’Escenari Xemeneia, a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
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A les 19 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: Escola de Circ: “Equilibris acrobàtics en parella”.
Tindrà lloc al carrer de Sant Leopold, 63
A les 22.30 h:
8è Festival de Circ de Terrassa: “Ye Orbayu”, espectacle de circ d’autor a càrrec de
la Companyia Vaques. Tindrà lloc a l’Escenari Xemeneia, a la plaça de l’Assemblea
de Catalunya.
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