Agenda

Divendres, 23 de juny
AGENDA
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, oferirà una
roda de premsa per presentar el nou procés participatiu per a l’elecció de la persona
que ocuparà el càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa. L’acte tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, acompanyat de diversos membres de la
Corporació Local, assistirà a l’arribada de la Flama del Canigó a Terrassa,
organitzada per Òmnium Cultural i La Xemeneia. A les 19 h, la Flama del Canigó
arribarà al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament, on es farà un acte de
rebuda de la Flama, que es lliurarà simbòlicament al consistori. Posteriorment, a les
20.30 h, el regidor de Cultura es desplaçarà al Pla de la Font de l’Apotecari, on es
llegirà un manifest per la Declaració de Sant Joan com a Festa Nacional dels Països
Catalans i, a partir de les 21 h, hi haurà un sopar popular i, en acabat, la revetlla amb
l’encesa de la foguera i una sessió musical amb l’actuació del grup de folk tradicional
Gambutzins i el punxadiscs Eficaz.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “Passa l’estiu al Museu”. Taller 1:
“Galeria de personatges il·lustres: Va de... pintura”. Activitat destinada a infants de 4
a 12 anys. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts“. Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “A l’estiu, la mainada al Museu”. “Nit
de foc i de bruixes. La tradició de Sant Joan”. Activitats familiars per a infants de 3 a
6 anys. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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