Agenda

Dijous, 15 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la presidenta Sènior de Comerç
Terrassa Centre, Maria Costa; i de Montserrat Favà, cap del Departament Tèxtil de
l’Institut Terrassa; oferirà una roda de premsa de presentació de la 3a edició del
Denim Street Life, que tindrà lloc a Terrassa del 30 de setembre al 2 d’octubre. A
l’acte també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, Amadeu Aguado, i representants dels establiment participants a la Fira. La
Fira Denim Street Life, organitzada per Comerç Terrassa Centre i l’Ajuntament de
Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
tornarà a convertir la ciutat, per tercer any consecutiu, en la capital del texà i de les
peces confeccionades amb aquest teixit, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del
municipi. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17:30 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7.70
que li presentarà el programa d’actes de celebració del 10è aniversari de l’entitat,
que se celebra el 2017. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
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A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la presentació de Món Terrassa, un
nou mitjà de comunicació de donarà cobertura informativa a Terrassa i als municipis
de la comarca. Món Terrassa és una edició territorial del diari d’àmbit nacional El
Món, editat pel grup Totmedia. La presentació tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
acompanyat de regidors de l’Àrea, farà una audiència pública amb l’objectiu de
rendir comptes amb la ciutadania, contribuir a una major transparència i fomentar la
participació. En aquesta sessió es respondran les qüestions relacionades amb
l’estructura, el funcionament i el pressupost de l’Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat. L’audiència pública tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria
Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 19.30 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la inauguració del nou espai
expositiu “Tresors mNACTEC”, una innovadora proposta museogràfica dissenyada
per comprendre i posar en valor els objectes de les col·leccions del Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya. “Tresors mNACTEC presenta les diverses
col·leccions d’objectes científics i tècnics del Museu amb un llenguatge innovador,
basat en les emocions i la tecnologia. L’acte tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara,
270).
A les 19.30 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera assistirà a la presentació de la Diada – Aplec
2016 de l’Agrupació Sardanista ASERT Terrassa que tindrà lloc a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Tindrà lloc al
Servei d’Ocupació (Edifici Foment, ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí.”
Aquesta sessió Informativa inicia el camí de l’orientació professional. És una
xerrada, d'unes dues hores de durada, que es fa els dimarts i els dijous cada
setmana. A la sessió informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme des del Servei. 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).
A les 14 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’Apoderament per a persones en situació de
canvi professional. Formació adreçada a conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral treballant a través del Coaching,
la Programació Neurolingüística i la teràpia de Cos i Moviment. Tindrà lloc al
Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 B).
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, es pot visitar a la primera planta la mostra
semipermanent “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. A més,
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es pot visitar lliurement la Sala del Procés Tèxtil. 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”. Es comentarà la novel·la “El cosidor d’errades”, de Tessa
Julià. Activitat per a nens i nenes a partir de 6 anys. L’autora mataperenca Tessa
Julià narra tot el recorregut vital d’un personatge que neix i creix a la Terrassa
industrial dels anys grisos (60’s i 70’s), en un entorn familiar i social relacionat amb el
tèxtil que marcarà profundament tota la seva existència. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació de l’exposició de pintura d’Ana Maria
Carretero. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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