Nota de premsa
Terrassa, 11 de març de 2019

Demà s’inicien els actes de la 15a Mostra de la
Diversitat Cultural de Terrassa
El gruix dels actes se celebraran els dies 15, 16 i 17 de març al Recinte Firal

Demà dimarts s’inicien els actes de la 15a Mostra de la Diversitat Cultural de
Terrassa amb l’inici d’una de les novetats del programa d’enguany, el Cicle de
Cinema sobre la Diversitat Cultural amb la projecció al Cinema Catalunya de la
pel·lícula “Dios mío, ¿pero qué hemos hecho?”, dirigida per Philippe de Chauveron.
Les properes projeccions seran el dimarts 19 de març amb la projecció del film “Un
viaje de diez metros”; i el dimarts 26 de març amb el passi de la pel·lícula “Regreso a
Ítaca”, dirigida per Laurent Cantet.
Un cop més, els actes programats a la Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa
es desenvoluparan al Recinte Firal i als carrers i places que envolten aquest
equipament, a més del Cinema Catalunya i del Teatre Principal, que acolliran
algunes de les activitats previstes a la Mostra, el Cicle de Cinema sobre la Diversitat
Cultural en el cas del Cinema Catalunya, o la conferència inaugural “Territori i ciutat:
conviure en la diferència” de la Mostra a la Sala Cúpula del Teatre Principal, que
tindrà lloc el dijous 14 de març a càrrec de la periodista i productora cultural
moçambiquenya Tania Adam, fundadora i editora de Ràdio Àfrica Magazine
(www.radioafricamagazine.com).
Després de la conferència inaugural, el DJ Lluís Fortuny oferirà l’espectacle amb
projeccions audiovisuals i instruments en directe “Connexions d’arrel”, un viatge
visual i auditiu per les músiques del món.
El gruix dels actes del programa de la 15a Mostra de la Diversitat Cultural de
Terrassa, que ofereix una quarentena d’activitats, se celebrarà del 15 al 17 de març
al Recinte Firal, amb una variada oferta d’activitats folklòriques, gastronòmiques,
lúdiques i culturals.
El programa d’enguany vol potenciar dues novetats importants que es van introduir
en la passada edició i que, degut a la bona acollida que van tenir es tornaran a fer,
concretament l’Espai de Jocs Populars i Tradicionals, dinamitzat per Miqui Giménez
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adreçat a un públic més familiar i els Tallers de cuina de diferents cultures ofert per
diverses entitats participants a la Mostra.
Pel que fa a les actuacions musicals destaquen les que oferirà l’Orquestra Calle
Habana, el divendres 15 de març a les 22.30 h, el concert de Calima, el dissabte 16
de març a les 22.30 h i l’actuació de Jordi Molina el diumenge 17 de març a les 19 h;
a banda de les actuacions de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa, les
sardanes d’Amunt i Crits, Terrassa Nord i ASERT o la música i els balls tradicionals
extremenys, murcians, gallecs, i aragonesos, a més de les actuacions de l’Esbart
Egarenc.
Podeu consultar totes les activitats de la Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa
a la pàgina web municipal: https://www.terrassa.cat/mostra.
Al llarg de quinze edicions, celebrades des de l’any 1991, la Mostra s’ha consolidat,
a través de les activitats culturals, les tradicions, la música i la gastronomia, com
l’espai de referència que cada dos anys permet reunir totes les expressions de la
riquesa i la diversitat culturals de Terrassa i conèixer, en un ambient festiu, el treball
que porten a terme moltes de les entitats i associacions de la ciutat.
La comissió organitzadora del certamen està formada per l’Ajuntament de Terrassa,
l’Asociación Cultural Musulmana de Terrassa, l’Associació Catalana de Residents
Senegalesos, el Centro Aragonés de Terrassa, l’Asociación Cultural de Castilla-La
Mancha de Terrassa, el Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa, el Centro
Regional de Murcia de Sabadell, la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de
Terrassa, la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de
Terrassa, la Irmandade Galega O Noso Lar i la Unión Cultural Latinoamericana de
Terrassa.
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