Agenda

Divendres, 8 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació i regidor de Cultura, Amadeu Aguado; de la regidora de
Turisme, Teresa Casals; dels portaveus dels Grups Municipals; i d’altres membres
del consistori; rebran el senyor Josep Oller (actor) acompanyat d’una petita
representació de músics i actors del Moulin Rouge. Josep Oller (Terrassa 1839 –
París 1922) protagonista de la Fira Modernista d’enguany, és un dels terrassencs
més universals, conegut arreu del món per ser l’empresari creador del Moulin Rouge
de París. El senyor Oller i les autoritats locals, encapçalades per l’alcalde, visitaran a
l’Arxiu Tobella l’exposició dedicada al Modernisme i a la figura del creador del Moulin
Rouge.
Després de la visita, les autoritats i Josep Oller veuran la placa commemorativa en
homenatge a l’empresari terrassenc, situada a la façana de l’Arxiu Tobella, casa
natal d’Oller.
En finalitzar l’acte, l,’alcalde i la resta d’autoritats es dirigiran cap al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2), on s’inaugurarà oficialment (a les 20.30 h) la XIII Fira Modernista
amb la projecció, amb motiu del seu 25è aniversari, d’una còpia remasteritzada i
digitalitzada de La Teranyina, una pel·lícula d’Antoni Verdaguer basada en la
novel·la de Jaume Cabré (Premi Sant Jordi 1983).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a la conferència “La llum fa 100 anys”, a càrrec d’Antoni Hernández-Fernández,
organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement amb motiu de l’Any
Internacional de la Llum (2015) en el marc de la XIII Fira Modernista. L’acte tindrà
lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació i regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, i la regidora de Turisme, Teresa Casals, assistiran a la inauguració de
l’exposició fotogràfica “Com es divertien els terrassencs... mentre Josep Oller
triomfava a París”. Exposició organitzada per l’Arxiu Tobella a la seva seu (placeta
de Saragossa, 2), dins de la XIII Fira Modernista.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Correu electrònic”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Casal Cívic Montserrat – Torre-sana i Vilardell (c/
de Salamanca, 35).
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Casal Cívic Montserrat – Torre-sana i Vilardell (c/
de Salamanca, 35).
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: Taller d’habilitats comunicatives. Aquesta conferència
s'emmarca dins de les activitats d'orientació que la Universitat Abat Oliva ofereix als
centres docents per tal que l'alumnat pugui aconseguir una bona comunicació
treballant els pilars que aportaran eficàcia en el que es vol transmetre. Aquesta
activitat inclou un test individual d'aptituds. Activitat organitzada pel Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament. Tindrà lloc a l’Institut Cavall
Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
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A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Iniciació a internet”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: Story Time: “There was an old woman
who swallowed a fly”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat per a infants de 4 a 12 anys.
A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Inventem un conte amb Kumon”. Per a infants a
partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Els drets de totes les dones”, a càrrec de
Mònica Zaragoza, Aministia Internacional. Per a infants a partir de sis anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 20 h:
XIII Fira Modernista: 1a Pedalada Modernista. Ruta pels edificis modernistes d’un 12
km. Organitzada per BiciTerrassa Club. Punt de trobada davant de la Casa
Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 21 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert de Primavera, a càrrec de
l’Orquestra de la UPC i els cors de la UPC.Dins del cicle “Músiques del cor”. A
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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