Agenda

Dijous, 9 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, inaugurarà l’exposició “Antoni Padrós. Pertorbador de consciències”,
produïda per l’Ajuntament de Terrassa, que es podrà veure a la Sala Muncunill fins
al 21 de juny. L’acte comptarà també amb la presència de l’artista i del comissari de
l’exposició, Valerio Carando. El servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa,
mitjançant Terrassa Arts Visuals, ha produït dins del cicle Art Terrassa 2015 aquesta
exposició retrospectiva d’un dels talents artístics terrassencs més visionaris. La
mostra és un recorregut contracultural per la Catalunya del segle XX. Nascut a
Terrassa l’any 1937, Antoni Padrós és el cineasta més representatiu i celebrat del
moviment underground català. Aquesta és la primera exposició retrospectiva
d’aquest artista que mostra la seva obra pictòrica, amb la que va començar a donarse a conèixer, i la seva obra cinematogràfica. L’acte tindrà lloc a la Sala Muncunill
(pl. Didó, 3).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a la inauguració de l’exposició “Els Colors de la Llum – Vitralls de Vila-Grau
a la Sagrada Família”, que es podrà veure fins al 7 de juny a les sales 3 i 4 del
Centre Cultural Terrassa. L’acte, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340), comptarà amb la presència del president de la Fundació Antiga Caixa
Terrassa, Ignasi Cusidó; del comissari de l’exposició, Joan Vila del Clos; i de l’artista,
Joan Vila-Grau.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’apoderament per a persones en situació de
canvi professional. L’objectiu del curs és el de conèixer les potencialitats de les
persones i que puguin definir un pla d’acció en el camp laboral. La formació
s’imparteix al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1, bis).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”. Activitat recomanada per a
infants d’entre 3 i 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parres. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Adolescència
conflictiva: la Síndrome de l’Emperador”. A càrrec d’Arantzazu Herrador i Maria del
Mar Rey, psicòlogues i membres de l’associació Raíces. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. A la sala
polivalent de la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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