Agenda

Dimecres, 26 de setembre
AGENDA
A les 18 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela,
presentarà la primera sessió del cicle de formació i debat sobre interseccionalitat a la
ciutat “Igualtats connectades”: “Interseccionalitat. Què és i com la podem posar en
pràctica?”, a càrrec de Lucas Platero, doctor en Ciències Polítiques i Sociologia que
combina la labor docent d’intervenció sociocomunitària amb la investigació i
l’activisme trans. La sessió tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
“Igualtats connectades” és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Terrassa amb
finançament europeu i la participació de la Universitat de Vic i de l’associació CEPS
Projectes Socials, que pretén aplicar la interseccionalitat en les polítiques públiques
per la igualtat i contra la discriminació. L’enfoc interseccional posa l’accent en el fet
que sovint hi ha més d’un factor de discriminació en una mateixa persona, creant
noves necessitats a l’hora de prevenir i evitar la discriminació. En total hi ha cinc
tallers dirigits a la societat civil, entitats, particulars i professionals. L’objectiu és
formar, sensibilitzar i reflexionar conjuntament sobre la incidència interseccional dels
eixos de desigualtat, així com també recollir experiències i aportacions. Cada taller
tindrà una durada de 2 hores i es dividirà en dues parts: primer una ponència inicial,
a càrrec d’especialistes de reconeguda trajectòria, i després un debat obert.
A les 19.45 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a la projecció de la
pel·lícula “Matar a Dios”, dirigida per Caye Casas i Albert Pintó, que tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9). El film, rodat a Terrassa, 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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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Presentació dels clubs de lectura infantils de la BD4. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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