Agenda

Dijous, 22 de desembre

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 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb una delegació de la nova Junta
Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Terrassa, encapçalada
per la seva presidenta, María del Carmen Molina, que es presentarà a l’alcalde. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, visitarà dues de les
actuacions de prevenció d’incendis que està portant a terme l’Ajuntament de
Terrassa, concretament la reducció de la densitat de vegetació al Parc de la Serra
de Galliners i la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Parellada, que es
va iniciar el passat mes de setembre i que ja ha estat finalitzada. El punt de trobada
d’ambdues visites serà la plaça de Joan Santamaria (cruïlla del carrer d’Holanda
amb l’avinguda del Vallès.

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 16.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la reunió
del Consell de l'Associacionisme i del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. La
reunió tindrà lloc a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(passeig del Taulat, 266 de Barcelona, 2a planta).
A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte acadèmic de
lliurament de diplomes als i les alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
d’Ebenisteria artística, Gràfica publicitària, Gràfica interactiva, Projectes i direcció
d’obres de decoració, Arquitectura efímera i Mobiliari de l’Escola Superior d’Art i
Disseny de Terrassa que tindrà lloc a la mateixa escola (Edifici Vapor Universitari, c/
de Colom, 114).
A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert de presentació del
Programa de recerca i difusió del Lied Català Montserrat Alavedra. Aquest concert,
dedicat al lied català i organitzat per l’Escola Municipal de Música - Conservatori de
Terrassa, anirà a càrrec de la professora de cant Maria Mateu, acompanyada del
pianista Joan Manau i de l’alumnat de diferents cursos dels estudis de Grau
Professional del Conservatori de Terrassa. El repertori inclourà peces de Joaquim
Freixas i Joaquim Serra. Tindrà lloc a la sala Joaquim Cardellach d’Amics de les Arts
i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
A les 21.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de presentació dels equips de la
temporada 2016-2017 del Club Voleibol Terrassa 2013. L’acte tindrà lloc al Pavelló
Municipal Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 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. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
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som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió informativa d’orientació professional on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es puguin
triar aquelles que més s’adeqüin a les situacions o interessos de les persones que
cerquen feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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:
Sons del Nadal: 8è Cicle de Nadales al carrer. Cercavila a càrrec de la Coral de
l’Institut Torre del Palau, dirigit per Jordi Cunillera. El recorregut anirà des de la plaça
de les Magnòlies fins al Raval de Montserrat.
De 16 a 19 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
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
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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:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “We run around the world”, a càrrec de Terrassa
Street Art. Activitat adreçada a infants a partir de vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Sons del Nadal: 8è Cicle de Nadales al carrer. “Cantada a l’Atri de l’Ajuntament”,
dirigida per Jordi Cunillera, amb la participació de la Coral de l’Institut Torre del
Palau, la Coral de Voluntaris de la Creu Roja i la Coral Torre del Palau. Tindrà lloc a
l’Atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14).
A les 20 h:
Nadal a la Seu: “El Cant de la Sibil·la i Vox Còsmica”, a càrrec d’Arianna Savall,
soprano, lyra, arpa barroca triple i bol tibetà, amb Hirundo Maris. Cants espirituals en
temps de Nadal. Obres anònimes i de Hildegard von Bingen, Thoinot Arbeau, Petter
Udland Johansen, Christina Rosetti, Gustav Holst i Katherine Mansfield, entre
d’altres. Amb la col·laboració de Peter Udland, tenor, fidel i mandolina i Miquel Àngel
Cordero, colascione i contrabaix. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Seu d’Ègara.
Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1).
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