Agenda

Divendres, 30 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’Encesa del Ciri de Festa Major en honor als sants patrons de la ciutat:
Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí. L’acte tindrà lloc al vestíbul de l’Ajuntament
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels membres de la Corporació
Municipal, presidirà els actes d’inici de la Festa Major des del balcó de l’Ajuntament
(Raval de Montserrat, 14-16). A aquesta hora repicaran les campanes de tota la
ciutat i entrarà al Raval de Montserrat el Drac de Terrassa, donant el tret de sortida a
un programa amb més de 300 activitats musicals, culturals, lúdiques, socials i
esportives a diferents punts de la ciutat. Tot seguit, es procedirà a la lectura del
pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec del cuiner Marc Ribas des del
balcó de l’Ajuntament. Aquest acte disposarà d’intèrpret de llengua de signes per a
persones sordes. Després de la lectura del pregó, Jordi Ballart farà l'obertura oficial
de la Festa i actuaran els Gegants de Terrassa, els Bastoners de Terrassa, els Nans
de Terrassa i l’Àliga de Terrassa, acompanyats per la música dels Ministrils del
Raval. Cap a les 20.30 h es donarà a conèixer el Capgròs de l'Any, obra de l’artista
Jordi Grau que, com és tradicional, l’ha donat a la ciutat. El Capgròs sortirà de la
llista dels 13 “capdidats” presentats pel Casinet de l’Espardenya.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la inauguració de l’exposició “Terrassa
abans i després dels Jocs Olímpics”, dins dels actes de commemoració dels 25 anys
Terrassa Subseu Olímpica 1992-2017, organitzats per l’Ajuntament de Terrassa i
Hockey per Terrassa. L’exposició mostra la transformació urbanística de Terrassa
des de que va ser designada com a subseu d’hoquei herba als Jocs Olímpics de
Barcelona 92. Es podrà veure a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.

A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. En aquest espai de coneixement volem transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. Tindrà lloc al
Servei d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa: “L’inici del camí”. La xerrada,
d'unes dues hores de durada, es fa setmanalment, dimarts i dijous. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme des
del Servei, per tal que cadascú pugui triar aquelles que més l’interessin segons la
seva situació o interessos. Tindrà lloc al Servei d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra.
de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Vull emprendre, per on
començo”. Sessió Informativa, de dues hores de durada, dirigida persones
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5,
passadís B, 2n pis).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Terrassa Street Art: Sessió infantil. Projecte que, utilitzant l'art com a eina
d'intergració i cohesió social, fomenta en els seus participants la vivència de
participar en un espectacle. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18.30 h:
Terrassa Street Art: Sessió per a joves. Projecte que, utilitzant l'art com a eina
d'intergració i cohesió social, fomenta en els seus participants la vivència de
participar en un espectacle. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Hàbits de vides saludables per a una vida més
plena”, a càrrec de Montsant Aleu, coach transformacional. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: Conferència: “L’estudi i seguiment d’asteroides
perillosos des de Catalunya”. A càrrec del Dr. Josep M. Trigo-Rodríguez. Tindrà lloc
al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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