Agenda

Divendres, 11 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE

A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; de portaveus dels Grups
Municipals; i de representants de la Corporació Local; participarà, a la plaça Vella, a
l’acte inaugural de la XVI Fira Modernista, on es recrearà el mercat de diari a l’aire
lliure a la plaça Major (plaça Vella) i on els cuiners Artur Martínez i Marc Ribas
presentaran un plat tradicional de la cuina local, "El terrassenc" i prepararan el
"Vermut Vallesà", amb una degustació popular en finalitzar l'acte.
Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, visitarà la Festa de Galícia a
Terrassa, organitzada per la Irmandade Galega “O Noso Lar”, que se celebrarà de
l’11 al 13 de maig a la plaça de Lluís Companys.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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A les 16.30 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a la representació de l’espectacle
“Cafè Teatre Arlequí”, programat per l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord al
Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 18.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la taula rodona
teatralitzada “Les quatre revolucions: de la màquina de vapor a la intel·ligència
artificial”. Diversos experts convidaran les persones assistents a fer un viatge des de
finals del segle XVIII fins a l’actualitat, en el que explicaran com ha evolucionat
l’economia i la societat des de la màquina de vapor fins a la digitalització actual.
L’acte, organitzat pel Servei d’Universitat de l’Ajuntament de Terrassa dins de la
programació de la XVI Fira Modernista, tindrà lloc a la sala d’actes de la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 20 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà a l’acte de celebració del 10è
aniversari del Casal de Gent Gran de Ca n’Aurell, organitzat per l’Associació de Gent
Gran del Parc de Sant Jordi, consistent en un sopar de germanor i en un ball de fi de
festa. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló,
191).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Podreu trobar tota la informació relativa a la XVI Fira Modernista en el següent
enllaç: www.firamodernista.cat.
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Comercialització en mercats
internacionals, acció del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa. Tindrà lloc
a la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km. 19).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
A càrrec 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 10.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Xerrada - tertúlia: “Ramadà, molt més que un
temps de dejú”. 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 19 h:
2018 Any Aureli Capmany: Inauguració de l’exposició “Tebeos i patufets. L'origen de
l'exposició està en el fet que, en treballar el tema de les historietes a les classes
d'Educació Visual i Plàstica a l'Escola Sant Nicolau, molts nens i nenes desconeixien
el significat de les paraules patufet i tebeo i el tipus de publicacions a les quals
donen nom. L'exposició fa un repàs dels patufets i els tebeos, des de la imatgeria
popular i els llibres de contes passant pel naixement de la revista En Patufet l'any
1904 i l'evolució de publicacions com TBO, Pulgarcito, Mortadelo i altres, centrant-se
en totes les que han estat editades a Catalunya. Activitat dins del 150 aniversari del
naixement d'Aureli Capmany, fundador de la revista El Patufet. Les revistes infantils i
juvenils a Catalunya”, amb la presència de Jordi Clapés, comissari de l’exposició,
produïda per l’Escola Sant Nicolau. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 22.30 h:
Terrassa Música Moderna : Concert de “Locoplaya”, grup de rap canari. Tindrà lloc a
la Faktoria d’Arts (c/ de la Rasa, 64).
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