Agenda

Dissabte, 1 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2017.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde Miquel Sàmper assistirà a l’acte per mostrar el compromís del món
local amb la celebració del referèndum organitzat per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
L’acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, Barcelona).
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 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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Diumenge, 2 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2017.
A les 9.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la sortida de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16) del Seguici d’Autoritats cap a la Catedral del Sant Esperit (c/ de
l’Església, 1) per assistir a l’Ofici Solemne de Festa Major. El Seguici d’Autoritats
està format per la Corporació Municipal, encapçalat pel Drac de Terrassa amb els
macers i el penó de la ciutat, portat enguany per membres de del Cor Montserrat
d’Amics de les Arts, amb motiu de la celebració dels seus 50 anys, i l’Àliga de
Terrassa. En sortir de l’Ajuntament, seran rebuts pels Trabucaires de Terrassa amb
una salva d’honor.
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa i membres de la Corporació Municipal assistiran a l’Ofici
Solemne de Festa Major, en honor dels patrons de la ciutat, que tindrà lloc a la
Catedral del Sant Esperit (c/ de l’Església, 1). L’Ofici comptarà amb la Missa en Do
M de Charles Gounod, a càrrec del Grup Vocal Dríade, dirigit per Lourdes Garcia.
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la Sortida d’Ofici de la Festa Major i el
Ball de Plaça a càrrec dels membres de la Corporació Municipal i de l’Esbart
Egarenc. L’acte, que tindrà lloc a la plaça Vella, inclourà diverses actuacions de
grups de cultura popular i tradicional.
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A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels membres de la Corporació
Municipal, presenciarà des del balcó de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16)
l’exhibició castellera de la Festa Major, amb les colles Castellers de Terrassa,
Minyons de Terrassa, i la colla convidada Jove Xiquets de Tarragona.
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 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Fàbrica i somnis, el somni d’un
obrer”. Visita guiada al mNACTEC i a la Casa Alegre de Sagrera. Punt de trobada al
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita al Cementiri Municipal de Terrassa. Amb la
col·laboració de Funerària de Terrassa. La visita ens descobrirà l’important patrimoni
històric, artístic i cultural del Cementiri Municipal. Accessible amb suport per a
persones amb mobilitat reduïda. Tindrà lloc al Cementiri Municipal (ctra. de
Montcada, 779.
A les 11 h:
Activitats de la Fundació Sant Llàtzer: “Els secrets de Torrebonica”. Visita guiada a la
Masia de Torrebonica. A càrrec de Teresa Sánchez. Tindrà lloc a la Finca de
Torrebonica (ctra. de Torrebonica, s/n).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Visita comentada a
l’exposició: “Visions d’Egipte: Oxirrinc ahir i avui”. Una visita comentada a l’exposició
fotogràfica sobre el jaciment arqueològic d’Oxirrinc, l’antiga Per-Medjed a càrrec de
l’equip arqueològic que hi treballa. Es tracta d’un dels jaciments més grans d’Egipte
del periode Saïta (VII-VI a C) i únic pel que fa al temple dedicat al déu Osiris,
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l’Osireion. Des d’època hel·lenística s’anomena Oxirrinc (El-Bahnasa) a aquest lloc
perquè aquest peix es va convertir en símbol de la ciutat i fou venerat pels seus
habitants. A la primera part de l’exposició es pot veure el temple dedicat al culte del
déu Osiris, únic temple subterrani i complet trobat a Egipte en honor a aquest déu.
Una segona part introdueix a la Necròpolis Alta (tombes saïtes, grecoromanes i
coptes) i cap al final es pot veure la fortalesa paleobizantina, un enorme recinte amb
estances de caràcter regi, senyorial i religiós. A més de les fotografies, la mostra
compta amb la maqueta d’una tomba enorme amb les diverses sales, la decoració
pictòrica i els sarcòfags de pedra que s’hi han trobat. Al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Festa Major de
Terrassa: “Elegància, poder i seducció: armilles masculines”. Selecció de jupes i
armilles masculines del fons del CDMT a partir de la qual es pot descobrir l’evolució
d’aquesta peça entre els segles XVII i XX. Presentades i comentades per la
col·laboradora i experta Mercè López, aquestes armilles són la proposta del CDMT
per gaudir del patrimoni tèxtil el diumenge de Festa Major. La presentació serà
contínua de 12 a 13.30 h i la durada de les explicacions serà de trenta minuts
aproximadament. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).

Dilluns, 3 de juliol

AGENDA
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2017.
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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 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).

Dimarts, 4 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2017.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la benvinguda a l’alumnat participant en el Curs de Desenvolupament
d’Aplicacions Mòbils, ofert pel Servei d’Ocupació municipal, que tindrà lloc al
Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1). Aquest curs correspons al
Programa Integrals, per a joves menors de 30 anys amb escassa formació i combina
actuacions d’orientació, formació i acompanyament a la inserció de manera
personalitzada.
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A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a la Festa de celebració del 20è
aniversari del Casal de Gent Gran Anna Murià que tindrà lloc a les instal·lacions del
Casal (c/ de Sant Ildefons, 8). La Festa comptarà amb l’actuació de la Coral 2000 del
Casal.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de lliurament dels Premis Yuzz i de tancament de l’edició 2017.
El Programa Yuzz s’orienta a la captació i promoció del talent de joves d'entre 18 i
31 anys amb idees de negoci innovadores. Les candidatures seleccionades reben de
forma gratuïta suport, formació i assessorament per elaborar un pla de negoci basat
en una idea de base tecnològica gràcies al suport d'una xarxa de més de 200
persones expertes professionals, tutories personalitzades i una plataforma de treball
col·laboratiu en línia. A Terrassa, tot el projecte YUZZ es desenvolupa dins de l'àmbit
de l'Orbital 40. El Leitat n'és l'entitat coordinadora, mentre que les formacions
s'imparteixen a l'Euncet Bussiness School, una altra de les entitats vinculades al
Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40. Els i les participants de YUZZ
competeixen a cada centre per ser escollits el millor projecte local i guanyar una
plaça per viatjar a Silicon Valley, la meca de la innovació mundial. Els 53 projectes
locals que resultin guanyadors gaudiran d'un viatge a Silicon Valley i passaran a ser
finalistes, on optaran a les categories: Finançament per al desenvolupament del
projecte: 1r premi, dotat amb 30.000 euros; 2n premi, dotat amb 20.000 euros; 3r
premi, dotat amb 10.000 euros; Premi YUZZ Dona, dotat amb 20.000 euros; i Premi
Innovació Tecnologia Disruptiva, dotat amb 3.000 euros. L’Ajuntament de Terrassa,
com a partner local, premia el projecte guanyador amb una plaça al programa
d’incubació KauTic.40, on durant 9 mesos els responsables del projecte rebran
formació i assessorament per part d’experts, a part d’un espai de treball al
Qu4drant.0. L’acte tindrà lloc a l’Euncet Business School (ctra. local BV-1221 de
Terrassa a Talamanca, km 3).
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
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A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Galeria de personatges il·lustres: Tercer Taller:
“Va de... Festa Major”. Dins del cicle “Passa l’Estiu al Museu”. Activitat adreçada a
infants de 4 a 12 anys. Al Museu de Terrassa – Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. 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).
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 10 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Iniciació al món de la composició 2D amb after
effects”. A càrrec del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CTIM. Tindrà
lloc a la seu del CTIM (c/ de la Igualtat, 33).
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A les 10 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Introducció al món dels videojocs”. A càrrec del
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CTIM. Tindrà lloc a la seu del CTIM
(c/ de la Igualtat, 33).
A les 10 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: Curs de modelatge i animació de personatges 3D.
A càrrec del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CTIM. Tindrà lloc a la
seu del CTIM (c/ de la Igualtat, 33).
A les 10 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: Curs d’edició fotogràfica i fotomuntatge. A càrrec
del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CTIM. Tindrà lloc a la seu del
CTIM (c/ de la Igualtat, 33).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: Curs d’Adobe Photoshop de retrat/moda i
fotomuntatge. A càrrec del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CTIM.
Tindrà lloc a la seu del CTIM (c/ de la Igualtat, 33).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica: nivell inicial. Curs bàsic dirigit a
aquelles persones que no han utilitzat mai l'ordinador o tenen molt pocs
coneixements. L'objectiu principal d'aquest curs és que l'usuari perdi la por a la
màquina i adquireixi uns mínims coneixements que li permetran afrontar amb més
garanties d'èxit l'aprenentatge de diferents aplicacions informàtiques. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 17.30 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “L’art de parlar en públic”. A càrrec de l’Euncet
Business School. Tindrà lloc a la seu de l’Euncet (disseminat de l’Alberg Infantil, 1).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Formació: “Beques d’estudi, informació i
tràmits”, a càrrec d’Àlvar de Salas. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Viu sense estrès amb mindfulness”. Tindrà lloc al
Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei de Relacions Europees i Internacionals: XII Curs d’estiu sobre la
Unió Europea. Conferència: “Turquia: un soci o un maldecap?”, a càrrec d’Eduard
Soler, investigador sènior del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i
membre del projecte Feuture. El Servei de Relacions Europees i Internacionals
organitza anualment un curs sobre la Unió Europea obert a tota la ciutadania amb
l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de la Unió Europea i posar sobre la taula les
grans línies de debat actuals. Aquesta dotzena edició comptarà amb quatre experts
de diverses institucions que protagonitzaran un seguit de conferències sobre temes
d'interès vinculats a la UE, com ara la implicació europea des del municipalisme, les
relacions amb Turquia, els populismes, o la participació en projectes amb
finançament europeu. Temes, tots ells, que volen acostar la ciutadania a les
institucions europees per permetre entendre millor l'organització comunitària, el
procés de construcció europea o quins són els reptes de futur de la Unió. Tindrà lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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