Agenda

Divendres, 7 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels diversos regidors de Districte,
assistirà a diversos actes programats amb motiu de les festes majors dels barris de
la Cogullada i Sant Pere Nord.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor d’Esports, Dani
Nart; es reunirà amb el president de la Real Federación Española de Hockey
(RFEH), Santi Deó, i amb el vicepresident de la Federació, Marc Sala. que li
presentaran la Home & Away League 2019. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la festa de cloenda de la temporada de
l’Atlètic de Terrassa Hockey Club que tindrà lloc a les instal·lacions del club (ctra. de
Castellar, 628).
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A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle
participatiu “L’idioma de la pau”, resultant de la 2a edició del projecte d’art comunitari
Terrassa Street Art. L’espectacle es podrà veure a l’Escenari Vela del parc de
Vallparadís, al Torrent de la Font d’en Sagrera. Aquest projecte és una coproducció
entre el servei de Cultura de l’Ajuntament i Barcelona Clàssic Concert, amb la
col·laboració d’Enfoc Musical, amb el propòsit d’utilitzar l’art com a eina d’integració i
cohesió social, i fomentar la vivència artística i la participació. Terrassa Street Art ha
comptat amb la realització de tallers als diferents barris de la ciutat en diferents
disciplines artístiques.
ALTRES ACTIVITATS
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:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de Festa Major”, amb motiu de
la Festa Major de Ca n’Anglada. A càrrec d’Explica’m un conte. Activitat adreçada a
infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la plaça de Ca n’Anglada.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de Festa Major”, a càrrec de
Sara Fuente. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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