Agenda

Dimecres, 13 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, es reunirà amb una delegació de la junta
directiva de l’associació PRODIS (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca)
que li presentarà un nou projecte de llars residència. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la junta directiva de l’Associació de Circ Tub
d’Assaig 7.70 encapçalada pel seu president, Albert Ubach. El motiu de la reunió és
la presentació a l’alcalde del projecte del nou espai de Tub d’Assaig, incidint
especialment en l’àmbit social del projecte i en la seva obertura als barris. La trobada
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat del director general de Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat; i del director del Museu de
Terrassa, Domènec Ferran; participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició “Fam i
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abundàncies”, organitzada per la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya i
Monuments de Catalunya i el Museu de Terrassa. L’exposició es podrà veure fins al
18 de març a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu
Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268). Es tracta d’una mostra organitzada per la
Xarxa de Museus d’Història de Catalunya, una entitat que agrupa els museus de
Cervera, Lleida, Història de Girona, Cambrils, Tortosa, Folgueroles, Santa Coloma
de Gramenet, L’Hospitalet i Terrassa sota la capçalera del propi Museu d’Història de
Catalunya. L’exposició, que serà itinerant i s’inaugurarà a Terrassa, tracta d’explicar
l’evolució històrica de Catalunya a partir de quelcom tan elemental com la fam i la
lluita per tractar d’evitar-la. La mostra fa un ràpid repàs a com la gana ha afectat
Catalunya des de la Prehistòria fins a l’actualitat mitjançant diferents plafons, vitrines,
pantalles d’audiovisuals i a partir dels objectes que els museus integrants de la
Xarxa han cedit per a la mostra.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre gimnàstica integrativa per a gent gran, a
càrrec de Jordi Roca. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Històries principesques”, a càrrec de
Sandra Rossi. Per a infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrades per a pares i mares: “I si en parlem? Potser ens
podrem entendre”, a càrrec de Luci Morera, tècnica de mediació del Servei de
Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 22 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Documental del mes: “Grècia, reinventar-se per
sobreviure”, dirigit per Elena Zervopoulou. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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