Agenda

Divendres, 16 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, presidirà, juntament amb el secretari general per assignació de funcions
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, David Elvira, l’acte
d’inauguració de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa (HUMT), que tindrà lloc a l’entrada de l’HUMT (plaça del Dr. Robert,
5).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en la sessió del Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses del Vallès Occidental on es presentarà la proposta d’acord sobre els
habitatges cedits per les entitats financeres per oferir habitatges assequibles als
municipis de la comarca i es debatrà la proposta d’acord en contra de l’encariment
de la tarifa de l’any 2018 aprovada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Un altre
tema de debat que conté l’ordre del dia és la proposta d’acord sobre el finançament
de les escoles bressol, i també la proposta d’acord sobre el decret que regula la
figura del consumidor vulnerable, el bonus social i altres mesures de protecció dels
consumidors domèstics d’energia elèctrica. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens
del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges a les 12.30 h a l’inici de la
sessió. A partir de les 13.30 h s’atendrà als mitjans que ho desitgin.
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A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Drets Humans, es
reunirà amb el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, Ignasi Puig, que
vindrà acompanyat de la responsable de Drets Humans del Col·legi, Dolors Teulé.
Durant la reunió, el degà es presentarà a l’alcalde i el convidarà a la celebració de
Sant Raimon de Penyafort, patró de l’advocacia. L’espectacle es podrà veure al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela; i del regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez;
es reunirà amb una delegació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i del
Banc de Sang i Teixits que li presentaran la campanya anual impulsada pels
Bombers de la Generalitat de Catalunya per incentivar la donació de sang que, a
Terrassa, es celebrarà el proper 10 de març. A la reunió assistiran el cap del Parc de
Bombers de Terrassa, Jordi Moreno; el membre de Bombers amb Cor i responsable
de la campanya “Els bombers t’acompanyen a donar sang”, Xavier Casas; la
responsable de campanyes del Banc de Sang i Teixits, Marta Hernández; i la
responsable de Relacions Institucionals del Banc de Sang i Teixits, Oti Ragull. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de presentació de l’Anuari
2017, publicat per l’Arxiu Tobella, , a càrrec de l’arquitecte Pere Puigdomènech. A
l’acte, que tindrà lloc a la seu de l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa, 2), també hi
participarà la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. La
presentació anirà acompanyada d’una exposició fotogràfica de la fotògrafa de l’Arxiu,
Montse Saludes i precedida d’una conferència sobre la rehabilitació de la coberta de
la Masia Freixa, a càrrec de l’arquitecte Pere Puigdomènech.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà al lliurament dels
Premis FECAC, impulsats per la Federació d’Entitats de Cultura Andalusa a
Catalunya (FECAC). L’acte tindrà lloc al Novotel Barcelona City (av. Diagona, 201,
Barcelona).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’Acte de Graduació de la 20a Promoció de l’Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), apadrinada per la productora Belén Atienza.
L’acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585).
A les 19.30 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, i el regidor de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Adrián Sánchez; assistiran a l’estrena de l’obra de teatre “Aquí no
paga ni Déu”, espectacle impulsat per la Fundació Manuel Lao, resultat d’un projecte
on empleats de Nortia i Cirsa de manera voluntària i amateur col·laboren amb
persones amb diversitat funcional de Fupar i de Prodis per actuar a benefici del
projecte Pallapupas a l’Hospital de Terrassa. L’espectacle es podrà veure al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem. Grups de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica. Parella TIC. A càrrec de l’Institut
Investigador Blanxart. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta... Novetats!. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Segona sessió del
Club de lectura “Fil per randa” dedicada a comentar “Argelagues”, novel·la de
Gemma Ruiz. En ella es comentarà la segona i darrera part del llibre i es farà una
valoració global sobre la història, els personatges i el desenllaç. Tindrà lloc al CDMT
(c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura Els picarols” Tindrà lloc 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: “Going on a bear hunt”. A
càrrec de Salt Idiomes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil Enxanetes: “Poesia amb Gloria
Fuertes”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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