Agenda

Dimecres, 7 de maig
AGENDA
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, participarà,
en qualitat de president executiu d’ACTE (Associació de Col·lectivitats Tèxtils
Europees) en la Conferència Internacional “Els mercats europeus de la indústria de
la moda de Polònia”, en el marc de la Setmana de la Moda de Polònia a Lodz, ciutat
polonesa membre d’ACTE. A les 14.45 h, el president executiu d’ACTE farà una
presentació de l’entitat i posteriorment, a les 16.30 h, es trobarà amb representants
de la indústria tèxtil de Georgia. Tots els actes tindran lloc a l’hotel Holiday Inn de la
ciutat de Lodz.
A les 12.30 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, intervindrà en l’acte de presentació de l’App
“Terrassa Augmentada”, juntament amb el director del mNACTEC (Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya), Jaume Perarnau. “Terrassa Augmentada” és una
aplicació per a mòbils i tauletes que ofereix un itinerari per la Terrassa industrial i
modernista a través de la visita a diferents edificis emblemàtics de la ciutat. Aquesta
aplicació ha estat creada pel mNACTEC i l'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració
amb la Fundació i2CAT. L’acte tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 18 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, participarà en l’acte de presentació de la
Col·lecció Marc Martí Cartells modernistes de Ramon Casas, un extraordinari recull
de quaranta cartells originals d’un dels màxims exponents del Modernisme. A l’acte
també intervindran l’impressor i col·leccionista Marc Martí i el president de la
Fundació Antiga Caixa Terrassa, Ignasi Cusidó. Posterioriment, s’inaugurarà
l’exposició “Vancells. Col·lecció privada dels fons d’art de la Fundació Cultural Caixa
Terrassa”. L’acte, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340)
forma part del programa de la XII Fira Modernista de Terrassa.
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A les 19.30 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Tendes, parades i botigues: El comerç al Modernisme”, que es podrà veure del 7 al
23 de maig a la Sala d’Art de l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa, 2). L’exposició
forma part del programa de la XII Fira Modernista de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
Del 7 al 19 de maig:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Què és Metges Sense Fronteres”,
presentació de l’ONG i mostra de la seva feina arreu del món. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 11 h:
Cicle de conferències de la universitat a l’empresa: “Tècniques Low Cost per a la
recerca de mercats”, a càrrec de Jordi Castells, adjunt a la direcció de Teknologika.
Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. Tindrà lloc a la seu de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 17 h:
Festa de la poesia: Sessió de poesia i lliurament dels Premis del Concurs de Poesia,
amb la presència del Grup de Poesia El Raïm d’Artés, convidat a l’acte. Activitat
organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament i el Club de
Gent Gran del Districte 4. Al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
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A les 17.15 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Mary Poppins”, a càrrec de Meryem
Mohadi. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activa el + 60: Monogràfic de literatura “La poesia: Tot un món”. “Què faríem sense
poesia?”, xerrada a càrrec de Jaume Aulet. Activitat organitzada pel Servei de
Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament. Al Complex Els Telers (c/ de Sant
Ildefons, 8),
A les 17.30 h:
Programa Thao de salut infantil: “Vine a jugar amb els ocells més sans”. Taller
d’alimentació saludable per a infants de 6 a 10 anys, a càrrec de Vanessa Lozano. A
la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17.45 h:
Programa Thao de salut infantil: “El món de les fruites”. Taller d’alimentació
saludable per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Xerrem: grups de conversa en català”. A càrrec de
l’Associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Trobades a la terrassa”. Presentació del llibre:
“L’experiència de volar”, de Salvador Marbà, amb la col·laboració de Rosa Gil. A
càrrec de l’escriptora terrassenca Gemma Solsona. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1). En finalitzar l’acte hi haurà un breu concert a càrrec
de l’organista Josep Ballbé.
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