Agenda

Dijous, 28 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, oferirà una roda de premsa demà dijous per
presentar el Pla de millores a l’espai públic i en equipaments municipals amb estalvis
del 2017, unes actuacions que suposaran una inversió global de prop de 6 milions
d’euros i que s’elevaran a l’aprovació del ple ordinari de juny. L’acte tindrà lloc a la
sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, acompanyat de la regidora d’LGTBIQ, Gracia García, assistirà
a l’acte de lectura del manifest del 28 de juny, Dia Internacional per l’Alliberament
LGTBI. La lectura del manifest anirà a càrrec d’Àlex Bixquert, que exerceix la
presidència de l’entitat LGTB Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
juny que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a les persones participants a l’Assemblea General de Spain
Film Commission (SFC). Aquesta és una associació sense ànim de lucre constituïda
per una extensa xarxa de Film Commissions i Film Offices en tot el territori espanyol.
És membre fundador de l'European Film Commission Network (EUFCN) i treballa en
col·laboració amb institucions audiovisuals, comercials i turístiques de l’Estat. SFC,
en coordinació amb la seva xarxa d'oficines, facilita als productors la gestió de
rodatges de tot tipus d'obres audiovisuals en territori espanyol i assessora en el
finançament, localitzacions, gestions administratives i serveis de tota mena. L’acte
tindrà lloc al Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV 1274, km 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum a càrrec de l’Aula d’Artteràpia del Centre Cívic
Municipal President Macià. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Escola d'Estiu BaumannLab: Taller: “El relat postfotogràfic”, a càrrec de Tanit Plana.
El relat postfotogràfic ens permet apropar-nos a un seguit de qüestions que van des
de la intimitat fins a la política a través d’unes noves estètiques i eines de treball.
Conèixer una mica millor com funciona internet ens pot resultar esclaridor de com
són les realitats geopolítiques i econòmiques ocultes rere del “núvol”. Tindrà lloc al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
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A les 17 h:
Escola d'Estiu BaumannLab: Taller: “Fes el teu còmic interactiu”, a càrrec de Pilar
Vilanueva i Ana Mar López. En aquest taller s’ensenyarà a fer històries en format
còmic on el lector haurà de prendre decisions, consultar informació, resoldre mini
jocs i, en definitiva, participar per poder continuar la història. Tindrà lloc al
BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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