Agenda

Dissabte, 24 de juny

AGENDA
Al llarg del cap de setmana:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a diversos actes programats amb
motiu de la Festa Major del barri d’Ègara.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran a l’acte de presentació i naixement de
l’Àliga de Terrassa, que tindrà lloc al Raval de Montserrat. L’acte comptarà amb la
participació de l’Àliga de Badalona i l’Àliga de Vilafranca com a padrins i de les colles
del Drac de Terrassa i els Geganters de Terrassa com a testimonis. Posteriorment,
es farà un acte festiu a la plaça Vella.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Diumenge, 25 de juny

AGENDA
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Els viatgers de Gulliver de
Telemann”, una coproducció de la Companyia L’Embarral i el CEM amb música i
titelles il·lustrats. L’espectacle, dins del 9è Cicle Sons Clàssics, tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55). Amb la
col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Maurina.
A les 19 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà al concert organitzat per l’Associació
de Veïns de la Cogullada en benefici de les colònies d’estiu que organitza la
Fundació Eres. La Fundació Eres treballa amb persones en situació de discapacitat i
les seves famílies, facilitant el seu desenvolupament integral i promovent l’exercici
dels seus drets. El concert tindrà lloc a la plaça de Salvador Dalí.
A les 20 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
concert “Jazz pel Nepal”, que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, s/n). El concert solidari, a càrrec de Keidash Quartet, serà a favor del
projecte d’EDFON (Educational Development Foundation Nepal).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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A les 19 h:
Temporada de Música de l'Auditori Municipal: Concert: "Cor de Cantautor", a càrrec
del Cor de pares i mares del Conservatori de Música de Terrassa, “4:veus.cor”.
Repertori de música de cantautor: des d’Amèrica fins a Europa, sense oblidar els
cantautors catalans més coneguts per a tothom.

Dilluns, 26 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, es reunirà amb una delegació de l’entitat Nova AV Can Parellada
encapçalada pel seu president, Gabriel Zafra. A la trobada, que tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia, es tractaran diferents temes d’interès per aquest barri.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Aigua, Alfredo Vega, participarà en l’acte inaugural del 1r Congrés
Internacional d’Aigua i Sostenibilitat, organitzat per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), que tindrà lloc a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC (c/ de Colom, 11, Edifici
TR5). L’acte també comptarà amb la participació del vicerector de la UPC, Antoni
Ras; i del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep
Rull. La primera edició del Congrés duu per títol “Tecnologia i accés a l’aigua” i té
com a objectius generar un espai de debat i reflexió entorn de l’aigua i de la seva
rellevància en l’entorn, el medi ambient i la societat. El Congrés pretén cobrir quatre
línies de recerca relaciones amb l’aigua: Aigües i Ciència, Cooperació i Sostenibilitat,
Aigua i Educació, i Models de Gestió de l’Aigua. Posteriorment, a les 9.30 h, el
regidor participarà en la taula rodona “Model de transició municipal de la gestió de
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l’aigua”, dins del 1r Congrés Internacional d’Aigua i Sostenibilitat. En la taula rodona
també hi participaran: Moisès Subirana, representant AMB – Barcelona; Maria
Sánchez, representant l’Ajuntament de Valladolid; Amelle Bernard, representant Eau
de Paris; i Enric Gornés, representat Aigües d’Arenys.
A les 18.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada cada mes per la regidoria de
Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes concentracions
(que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és manifestar
públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la solidaritat amb les
dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència pel sol fet de ser
dones.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “Passa l’estiu al Museu”. Taller 2:
“Galeria de personatges il·lustres: Va de... Jocs Olímpics”. Destinat a infants de 4 a
12 anys. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 10 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: Inici de la formació
presencial de l’Aula de Robòtica, nivell bàsic. Adreçat a l’alumnat de batxillerat i de
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Tindrà lloc al Laboratori de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
- Edifici històric (c/ de Colom, 1)
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller musical, a càrrec de Terrassa Street Art. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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