Agenda

Dijous, 27 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
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.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes d’octubre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà 32 alumnes, de 14 i 15 anys,
participants en l’intercanvi entre l’Escola Mare de Déu del Carme i l’escola pública
Gymnasiun Camphusianum de Gorinchen (Holanda). L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Màrqueting personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que realitzem de les
nostres competències personals i potencialitats. Tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió Informativa de l’orientació professional, on es dóna a conèixer les diferents
actuacions que duen a terme, per tal de triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
De 10 a 14 h i de 15 a 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrrassa (CDMT): Curs
teòric-pràctic: “La conservació preventiva del material tèxtil”. Curs organitzat pel
Centre de Documentació i Museu Tèxtil i VERAICON, adreçat a professionals dels
museus, universitaris i llicenciats amb orientació curricular cap al camp de la
museologia, conservació i restauració de col·leccions tèxtils. Encaminat a conèixer
les causes i conseqüències del deteriorament dels objectes tèxtils per aprendre a
prevenir aquests processos de degradació. També tracta de com utilitzar materials
adequats per a la conservació i exposició d’objectes tèxtils. Activitat a càrrec
d’Elisabet Cerdà. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
(c/ de Salmerón, 25).
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:
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. A banda de la “Sala del procés tèxtil”, actualment es poden
visitar les següents mostres: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que
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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). “Nou univers: descobrint altres possibilitats”, és una mostra d’art tèxtil
contemporani de l’artista local Irene Pérez Gil, que es pot visitar a l’Espai Zero.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 17.30 h:
Nascuts per Llegir: “Bèsties i bestioles” (Ramon Llull, 700 anys), a càrrec de Montse
Dulcet. Adreçat a famílies amb infants fins a un any. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “La música del petit teatre: expressió
corporal per a nens i nenes”, a càrrec de Taleia. Activitat adreçada per a infants fins
a tres anys, acompanyats per un adult. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “El cosidor d’errades” de Tessa Julià
Dinarès. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “Duo Vallés Vera”, amb Miguel
Vallès al saxo i Elisabeth Vera al piano. Dins del XXX Cicle de Concerts del
Conservatori de Terrassa. Dos exalumnes del Conservatori interpretaran algunes de
les obres més representatives d’aquesta formació, de compositors com Paul
Creston, William Albright, Salvador Brotons i Edison Denisov. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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