Agenda

Dijous, 3 de maig
AGENDA
A 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, oferirà una roda de premsa per presentar la XVI
Fira Modernista de Terrassa, que se celebrarà de l’11 al 13 de maig. El tinent
d’alcalde d’Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el president del
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Xavier Gómez, en representació de les
entitats de la comissió organitzadora de la Fira, intervindran també a l’acte, que
tindrà lloc a la Sala Foyer del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2). La XVI edició de
la Fira Modernista de Terrassa, dedicada enguany a la cuina modernista, permetrà
de nou reviure la ciutat de principis del segle XX, una època d’esplendor industrial i
cultural que va deixar un important patrimoni modernista i que va forjar en part el
caràcter de la ciutat actual. El programa d’enguany inclou més de 300 activitats per a
tot tipus de públic.
A les 15 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso, Alfredo Vega, participarà en
la presentació de la Red Innpulso a la III Trobada d’Innovació i Indústria IND+I,
organitzada per l’Ajuntament de Viladecans. A l’acte, que tindrà lloc a l’Espai Firal
Cúbic de Viladecans (pg. de la Marina, 37, Viladecans), també hi assistirà el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. La trobada
anual IND+I sobre innovació i indústria a Viladecans és un esdeveniment de
referència a Catalunya i Espanya en l'àmbit de la divulgació i la discussió de
tendències i innovacions industrials i les correctes polítiques d'innovació i
competitivitat per abordar-les. Aquesta 3a edició girarà al voltant de la innovació i la
indústria tenint en compte les millors pràctiques d'altres regions d'Europa i del món, i
posant en especial atenció a la Ciberseguretat, al Blockchain per a ciutats
intel·ligents i a l'Edificació Sostenible.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte inaugural del 20è aniversari de la Biblioteca Central de Terrassa
(BCT) i en la presentació del nou mural dissenyat de la BCT, dissenyat per
l’il·lustrador Kim Amate. Tindrà lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del BCT Xarxa: Xerrada per a pares i mares: “Salut en femení”, a càrrec de
Lluïsa Avilés i Mercedes Garcia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).

A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Bitxos”, a càrrec de la companyia Patawa. Adreçat a famílies d’1
a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Hora del conte: “En Bum i el llibre màgic de les fades”, a
càrrec de la companyia Homenots. Sessió de contes per a infants. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller per a joves: “Millora en dibuix tècnic”, a càrrec
d’Òscar Blanco. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura del dijous: “La teranyina” de Jaume
Cabré, a càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc, 193).
A les 19.30 h:
Temporada de Música: Recital de piano, a càrrec de Laura Casas Cambra.
Interpretarà peces de J. S. Bach, R. Schumann, S. Prokofiev i E. Rautavaara. Aquest
concert s’emmarca en el XXI Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. Tindrà
lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
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