Agenda

Dimarts, 24 de gener

AGENDA
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de gener, que es farà el proper dijous dia 26. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la 2a taula rodona a l’entorn del fracàs “Descobreix com per innovar és
necessari acceptar el fracàs”, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i el Parc
Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40. Aquesta edició està centrada en la
necessitat d’assumir el fracàs com una forma d’aprenentatge i de superació, com
una part del procés per assolir l’èxit en l’àmbit de la investigació, la innovació i el
desenvolupament (i+I+D). La ponència marc la durà a terme Tània Brenlle, directora
de la Sala Villarroel-Grup Focus, mentre que la taula rodona estarà formada per
Glòria Serrano, directora de Relacions Institucionals del Leitat Technological Center i
representants dels departaments d’I+D+i de la Universitat Politècnica de Catalunya.
La taula serà moderada per Santi Rius, mentre que el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Cultura, Innovació i Projecció Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado,
farà la cloenda de l’acte que tindrà lloc a la sala d’actes del Centre de Documentació
i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició “El
teatre independent a Terrassa. El Globus, abans i després” organitzada per l’Institut
del Teatre i el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE).
L’exposició es podrà veure al vestíbul del Teatre Alegria de Terrassa (c/ de Gaudí,
15) del 24 de gener al 2 de febrer. En l’origen del Centre del Vallès de l’Institut del
Teatre, El Globus n’esdevé la companyia de la que sorgeixen professors i que dóna
oportunitats als alumnes, fins que el 1986 esdevé el Centre Dramàtic del Vallès,
predecessor de l’actual Centre d’Arts Escèniques de Terrassa - CAET. L’exposició
recull aquesta trajectòria durant gairebé tres dècades, entre els anys 1964 i 1992,
amb tots els espectacles estrenats, a través de fotografies i de la seva línia gràfica,
amb breus textos dels principals responsables.
A les 19 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
inauguració de la nova exposició del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
– mNACTEC “Leonardo da Vinci. El geni i els invents”. L’acte que tindrà lloc al
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270) comptarà amb un espectacle de performance a
càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa genèrica:
“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 l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5).

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 10 h:
Acosta’t a la Lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant
la comprensió dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen
una malaltia mental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: Grups de conversa en català. Nivell avançat, 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, 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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: “Contes per a infants”, a càrrec d’Explica’m un conte. Activitat
adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes del món”, a càrrec de voluntari i voluntàries. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6.
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “El com del crim” d’Andreu Martin i
Jaume Ribera, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Vivint les pèrdues”, a càrrec de Pilar Viciana.
Propostes per ajudar als adults a parlar de la mort, les pèrdues i el dol amb els
infants. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1):
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