Agenda

Dimecres, 17 de gener

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, oferirà demà una roda de premsa per presentar
la proposta de pressupostos municipals per al 2018, l’aprovació inicial dels quals
s’elevarà al Ple Extraordinari del proper dijous 18 de gener. La roda de premsa tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat pel tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor de l’Aigua, Marc Armengol; i del comissionat de l’Aigua, Joan
Gaya; mantindrà una reunió institucional amb el president de Mina, Aigües de
Terrassa, Marià Galí; i amb el director general de Mina, Aigües de Terrassa, Josep
Lluís Armenter. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà el primer Plenari del Consell
Escolar Municipal del curs 2017-2018. L’acte tindrà lloc a l’Escola Agustí Bartra (av.
de Barcelona, 69). L’ordre del dia inclou la presentació de l’informe general del curs
2016-17, la intervenció de representants de les diferents comissions de treball del
consell i un informe de la presidència. El Consell Escolar Municipal, creat el 1996, és
un organisme de consulta i de participació de tots els sectors afectats en la
programació de l'ensenyament no universitari a Terrassa.
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presentarà el projecte de Pressupost Municipal
per a l’any 2018 en la reunió extraordinària dels Consells Municipals dels Districtes 5
i 6, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc
Macià, 189). La reunió comptarà amb la presència del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, i del regidor del Districte 6, Javier García.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè Gonzàlez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprèn a programar amb Scratch”. A càrrec d’Àlex
Macías. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico. Hivern”. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. A càrrec d’Eva Marbà, Marcela
Rubio i Isa Solsona. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes a dojo!”. A càrrec de l’Ós
Mandrós. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Osteoporosi: ens cuidem els ossos”, a càrrec
de Genís Roca, metge de família del Cap Sant Llàtzer. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil: “L’amiga més amiga de la
Formiga Piga” d’Emili Teixidor. Per a infants de set a deu anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 22 h:
Cicle “Rodat a Terrassa”: Ja Som “Ciutat de Cinema!”. Projecció de la pel·lícula
Musa, de Jaume Balagueró. El Cinema Catalunya ha programat tres sessions els
dimecres 17, 24 i 31 de gener. En aquesta primera sessió es projecta el darrer
llargmetratge de Jaume Balagueró, adaptació de la novel·la La dama número trece,
nominada als millors efectes visuals en els Premis Gaudí. Jaume Balagueró és el
director que més vegades ha rodat a ciutat i un dels més fidels als platós del Parc
Audiovisual de Catalunya, on ha rodat bona part de la seva filmografia (7 pel·lícules i
d’altres produccions). El cicle “Rodat a Terrassa” s’emmarca dins del conjunt
d’activitats organitzades amb motiu de la incorporació de Terrassa a la Xarxa de
Ciutats Creatives de la Unesco. El film es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
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