Agenda

Divendres, 9 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació de l’associació ACORD
(Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a Dones). ACORD és una
associació sense ànim de lucre, constituïda l'any 2000, amb l’objectiu de normalitzar
l’homosexualitat femenina en la societat, així com la reivindicació dels drets de les
dones. L’Ajuntament de Terrassa té un conveni de col·laboració amb ACORD per a
l’atenció de dones en relació a la diversitat sexual i per a la realització de tallers
contra l’homofòbia als instituts. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, inaugurarà l’exposició “Naturaleses de l’Art
Nouveau”, amb el que es donarà per inaugurada oficialment la 12a edició de la Fira
Modernista de Terrassa. Durant l’acte, al que també assistiran els portaveus dels
Grups Municipals; el regidor de Cultura, Amadeu Aguado; i la regidora de Turisme,
Teresa Casals; es presentarà el llibre catàleg “Un món estrany. Hibridació en l’Art
Nouveau i el Simbolisme”. L’exposició “Naturaleses de l’Art Nouveau es podrà veure
fins al 13 de juliol a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 11 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà a l’Acte
Precongressual del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, que se celebrarà l’1
d’octubre. L’acte, en el que es presentarà el Congrés i les qüestions que s’hi
debatran, tindrà lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Vallès Occidental
(ctra. N-150, km 15).
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A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i la
regidora de Turisme, Teresa Casals, assistiran a la inauguració i presentació del Bed
& Breakfast modernista 1900B&B, ubicat en un edifici construït l’any 1888, que tindrà
lloc dins els actes de la Fira Modernista d’enguany. L’acte tindrà lloc al 1900B&B (c/
del Pantà, 33).
A les 18.30 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a la conferència teatralitzada “L’actualitat científica al Modernisme”, conferència
divulgativa dins l’àmbit de la física que s’inclou dins les activitats de la Fira
Modernista. Aquesta conferència teatralitzada, organitzada pel Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement de l’Ajuntament, anirà a càrrec de Mariona Tomàs,
presentadora i locutora del programa de la ràdio municipal “El Submarí” i d’Andrés
Aragoneses, professor de la UPC i president de Planeta da Vinci. L’acte tindrà lloc a
la Sala d’Actes de la Masia Freixa (pl. de Freixa i Argemí, s/n).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició de
pintura modernista dels pintors terrassencs Joaquim Vancells, Tomàs Viver i Rafael
Benet. Aquesta exposició, que es podrà visitar fins al 24 de maig, està organitzada
per Mobles Lloveras i la Galeria Punt d’Art, s’inclou dins del programa d’activitats de
la Fira Modernista. L’acte tindrà lloc a la casa d’en Joaquim Freixa (Raval de
Montserrat, 40).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Activitat adreçada a
trenta alumnes de 3r d'ESO de l’Escola El Cim. Es tracta del segon de tres tallers en
què els alumnes treballaran l'argot, amb el vocabulari i les variacions que el jovent fa
servir per poder comunicar-se amb altres joves de forma fluida. A l’Escola El Cim (c/
de Frederic Soler, 22).
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Del 9 al 16 de maig:
Primavera Solidària: Exposició: “Burkina Faso, un país pobre entre els pobres”.
Activitat organitzada per l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida – ACAU. Al Centre
Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: a càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura fàcil: “Mary Poppins”, a càrrec de Meryem
Mohadi. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Explica’m un conte”. “Preparació de contes”, a
càrrec de voluntaris i voluntàries d’Explica’m un conte. A la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte en anglès. Story Time: “The three billy
goats Gruff”, activitat per a infants de 4 a 12 anys, organitzada per la BCT i Sal
Idiomas. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Desmuntant els mites sobre l’avortament”,
activitat a càrrec de Biterna, Casal de la Dona i Arran, organitzada per la BD5. A la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Una escola digna per l’infant”, activitat adreçada a
infants a partir de 6 anys, a càrrec d’Isabel Dacosta. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià).
A les 18.30 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Tant de gust de conèixer-lo, senyor Llull”, de M.C.
Bermal. Club de lectura fàcil, a càrrec d’Ascen Caballero, inclòs dins del cicle
“Acosta’t a la lectura”. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
6è Cicle Sons Clàssics 2014: “Sonata a Tres”, proposta musical basada en la
sonoritat del trio de cordes clàssic de dos violins i violoncel, a càrrec d’Arcattia (Lluís
Heras, violoncel; Quim Térmens, violí; i Joan Morera, violí). Repassaran temes dels
germans J. Pla, J. Haydn i H. Ries, des del període clàssic fins als inicis del segle
passat. Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la
col·laboració de l’AV Poble Nou – Zona Esportiva i del Club de la Gent Gran del
Districte 5. Al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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