Agenda

Divendres, 21 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la Lectura del Manifest del 23 de
setembre, Dia de la Visibilitat Bisexual, que anirà a càrrec del responsable del Grup
de Bisexualitat de l’entitat LGTB Terrassa. A l’acte també hi participarà la regidora
d’LGTBIQ, Gracia García, que donarà la benvinguda a les persones assistents.
L’acte, que tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16), està
organitzat pel Servei d’LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de
l’Associació LGTB Terrassa. Durant l’acte de demà i posteriorment durant el dia 23,
onejarà a l’Ajuntament la bandera de l’orgull bisexual. Aquest acte forma part de les
accions engegades per donar compliment a l’acord de la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Terrassa adoptat el passat mes de maig per establir un calendari de
diades internacionals emmarcades en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i
d'identitat de gènere.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, serà l’encarregat de fer el primer pregó de la de
la Fira Modernista d’Alcoi demà divendres, 21 de setembre, a la plaça d’Espanya de
la localitat alacantina. A l’acte també assistirà el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. Posteriorment, l’alcalde i el tinent
d’alcalde participaran a la Cercavila Modernista i al Sopar Modernista que tindrà lloc
a la seu del Círculo Industrial d’Alcoi.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte d’inauguració
del curs acadèmic 2018-2019 de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona
Tech que tindrà lloc a l’Auditori de l’edifici Vèrtex (pl. d’Eusebi Güell, 6, Campus Nord
de Barcelona). L’encarregada de pronunciar la ponència inaugural, titulada “De la
producció del saber a la producció de la ignorància” serà la filòsofa i escriptora
Marina Garcés. En el decurs de l’acte tindran lloc, com cada any, el reconeixement
dels premiats de la comunitat UPC i el lliurament de diversos guardons que atorguen
el Consell Social i la Universitat.
A les 21 h:
La regidora d’LGTBIQ, Gracia García, assistirà a la xerrada: “¿Mi bisexualidad te
confunde? La realidad de las personas bisexuales: rechazo y bifobia”, a càrrec de
l’activista madrileny Jorge Barraza. L’acte, organitzat per l’entitat LGTB Terrassa
amb motiu de la commemoració del Dia de la Visibilitat Bisexual, tindrà lloc al Bau
House (av. de Jacquard, 1).
A les 21.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, saludarà les
persones assistents al Concert Solidari per Sam-Sam organitzat per l’entitat
Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica per recollir fons que contribueixin a finançar els
projectes de desenvolupament que l’entitat porta a terme a la localitat de Sam-Sam
(Senegal). El concert, a càrrec de La Carmela Quartet, tindrà lloc a la Nova Jazz
Cava (ptge. de Tete Montoliu, 28).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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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:
Acosta’t a la lectura: Sessió: Presentació d’”Òpera 4”. Inici de la segona temporada
del cicle operístic de la BCT Xarxa on es podran anar aprenent a poc a poc les
particularitats d’aquest gènere musical. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ e
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Presentació dels clubs de lectura infantil 2018-2019. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 22 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Estrena i al posterior col·loqui de la pel·lícula “Matar
a Dios”, que comptarà amb la participació dels seus directors Caye Casas i Albert
Pintó. L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9). “Matar a Dios” va
guanyar el Premi del Públic al passat Festival de Sitges i ha estat seleccionada en
els més prestigiosos festivals de cinema fantàstic del món aconseguint diversos
premis.
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