Agenda

Dijous, 25 de gener

AGENDA
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Seguretat, Via
Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, mantindrà una reunió institucional amb
l’intendent en cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa, Joan Carles Escobar.
La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del regidor de Qualitat
Democràtica, Javier García; de portaveus dels Grups Municipals i de membres de la
Corporació Local; presidirà l’acte institucional de Commemoració en Memòria de les
Víctimes de l’Holocaust, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa. L’acte comptarà
amb la participació de Joan Calvo, membre de l’Amical de Mauthausen, entitat que
commemora el 40è aniversari de la seva legalització, que farà una salutació en nom
de totes les entitats presents. A l’acte, que tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), també intervindran diversos representants
d’entitats i familiars de persones represaliades que encendran espelmes en record
dels diversos col·lectius de víctimes de l’Holocaust.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
gener que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Eines per treballar una idea
de negoci: Pla d’Empresa i Canvas”. El curs està basat en casos reals i contempla
diferents exercicis pràctics. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ de
Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum: “Renoir”, dirigida per Gilles Bourdos. A càrrec
de l’Aula d’Artteràpia del Centre Cívic Municipal President Macià. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: Grups de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de CAL i Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica: “Taller de mòbil”, a càrrec de Montse
Sabater. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa, amb la novel·la “Argelagues”, de Gemma Ruiz. L’obra explica la vida de tres
dones de diverses generacions al llarg del segle XX, entre Castellterçol i Sabadell,
del Vallès rural al Vallès urbà. L’esforç per adaptar-se als efectes de la revolució del
tèxtil, el pas de la vida a pagès a la vida als afores d’una ciutat en procés
d’industrialització i, sobretot, els canvis que es produeixen en la vida diària familiar.
Durant aquesta sessió es comentarà la primera meitat del llibre. Tindrà lloc al CDMT
(rbla. de Salmerón, 25).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Comunicació no violenta. Com ens
comuniquem a casa”, a càrrec de Leonor Cantera. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tertúlia amb Convidat: Joan Comerma Paloma,
personatge històric de l’hoquei de Terrassa. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura del dijous: “La mecànica de l’aigua” de
Silvana Vogt, a càrrec d’Andreu Vallet. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 21 h:
Acte de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust: Representació
teatral “MAUS”, a càrrec de l’alumnat de 1r de batxillerat d’Arts Escèniques de
l’Institut de Viladecavalls i del CEM-Escola de Música grau professional de Terrassa,
amb la col·laboració del músic Nuno Mendes, els ballarins de dansa integrada de la
Caldera i la Troca dirigits pel coreògraf i ballarí Jordi Cortés, així com amb l'aportació
escenogràfica de Miquel Ruiz i el departament de Visual i Plàstica de l'Institut
Viladecavalls, dirigit per Christian Clapera i la coordinació del professor d’Arts
Escèniques de l’Institut, José Antonio Aguado. El Projecte MAUS compta amb el
suport del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, el Departament
d'Ensenyament, l'Ajuntament de Terrassa, el CAET (Centre d'Arts Escèniques de
Terrassa) i el CEM (Escola de música de grau professional de Terrassa). La
representació es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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