Agenda

Dimecres, 24 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, mantindrà una reunió institucional amb una delegació de la Junta Directiva
de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CECAT)
encapçalada pel seu president, Antonio Merino, que li presentarà a l’alcalde el
calendari d’actes anual de l’entitat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor de Protecció Civil, Manuel Giménez, visitarà demà la franja perimetral de
baixa combustibilitat de les Martines, en la que l’Ajuntament ha dut a terme una
actuació de manteniment. El regidor informarà de la resta d’obres executades al llarg
de 2017 en aquest tipus de franges perimetrals, que segueixen els criteris de
prevenció d’incendis forestals, i també de les previstes per al 2018. L’objectiu de les
franges perimetrals de baixa combustibilitat és evitar que el foc arribi virulentament
als habitatges i a la inversa; és a dir, que des d’un habitatge es pugui ocasionar un
incendi forestal. El punt de trobada de la visita serà el carrer de la Carena del Mas
Bellver, 38-40.
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A les 18.30 h:
La regidora d’Organització i Recursos Humans, Gracia García, presidirà la reunió de
la Comissió Ciutadana de Seguiment del Procés Participatiu de la Sindicatura
Municipal de Greuges, que tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 22 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a la projecció de la
pel·lícula “El elegido”, dirigida per Antonio Chavarrías, un film que va obtenir tres
nominacions per als Premis Gaudí 2016. La pel·lícula explica la història de Ramón
Mercader, un oficial de l’Exèrcit Republicà que, després de canviar d’identitat, viatjà
a Mèxic, on atemptà contra Leon Trotsky. El film, que es projecta dins del cicle Rodat
a Terrassa, emmarcat dins del conjunt d’activitats organitzades amb motiu de la
incorporació de Terrassa a la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, es podrà
veure al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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 18.15 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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