Agenda

Dissabte, 15 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, acompanyat dels respectius regidors i regidores de Districte
assistiran a diversos actes programats amb motiu de les festes majors dels barris de
Can Parellada, Xúquer, Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del cap de setmana:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a diversos actes programats
amb motiu de la Festa Major del barri de Guadalhorce.
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al recital “Música al teu gust. Josep
Pedrals, poeta”, amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dins del Festival d’Estiu
2017 Seu d’Ègara. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).

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

A les 23 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
Concert “Sinatra at the apartment” en benefici de l’apoderament de la dona a Burkina
Faso, a càrrec de Jordi Rabascall Quintet. El concert, organitzat per l’Associació
Alba, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada “Seu d’Ègara, un tresor amagat”. Visita
turística pel ric patrimoni arqueològic, històric i artístic de la Seu d’Ègara, per
descobrir el que s’amaga darrere d’aquest conjunt monumental. Un tresor de valor
incalculable que abasta un període ininterromput des de l’època ibèrica fins a
l’actualitat: Nombrosos vestigis ibers i romans, un gran complex episcopal dels
segles V a VIII format per la basílica i després catedral d’Ègara, amb tres naus,
Santa Maria, i el seu baptisteri; el temple funerari de Sant Miquel, i l’església
parroquial de Sant Pere. Cal destacar, també, la zona residencial del palau
episcopal, els espais funeraris i uns elements artístics singulars (pintures murals de
l’alta edat mitjana, pintures romàniques i retaules gòtics). Trobada amb el guia a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n).
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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Diumenge, 16 de juliol

AGENDA
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al recital “MusiCàtnia 2017 a Màrius
Torres”, amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i el rapsoda Enric Arquimbau. Dins
del Festival d’Estiu 2017 Seu d’Ègara, s’interpretarà la Simfonia en Do Major de J.
Fàbrega, Courrante i Gaillarda de F. Pedrell, Monocromies de L. de Grignon, Somni,
Coral i Presto de J. Domènech, i Sant Martí del Canigó, de P. Casals. Tindrà lloc a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).

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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Dilluns, 17 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del president de l’Associació
Esportiva Mitja Marató Terrassa, David Otero; i del director general del Diari de
Terrassa, Raúl Sanz; oferirà una roda de premsa per presentar la IV Cursa de les
Dones – Diari de Terrassa, cursa solidària amb la Fundació Oncolliga, que se
celebrarà a Terrassa el proper 22 d’octubre.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte de Signatura del
Pacte per a la Reforma Horària que tindrà lloc al Palau de la Generalitat (pl. de Sant
Jaume, 4).
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la rebuda de la torxa olímpica a la seu del
CD Terrassa Hockey (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “Passa l’estiu al Museu”. Taller 5:
“Galeria de personatges il·lustres: Va de... lletres”. Destinat 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 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i el Servei d’Ocupació: Mercat de treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. L’objectiu d’aquest servei és el de la
posada en marxa d’un conjunt d'accions adreçades a promoure l'autonomia personal
des de l'acompanyament, la informació i la formació certificada en llengua catalana
(90 hores), en coneixements laborals (15 hores) i en coneixements de la societat
catalana (15 hores) a les persones nouvingudes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 17 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Dins de la Mostra d’Estiu 2017, “Conceptes bàsics
de negociació comercial i social”. Primer dels dos tallers organitzats per Ludologia
BCN i dirigits per Pedro Guerrero, especialista en comunicació. S’ensenyaran les
bases teòriques de la negociació i es posaran en pràctica fent servir exemples reals.
Es tractarà la negociació comercial, la familiar i la política (o social), alhora que
s’exposaran les diferències amb altres tipus de gestió de conflictes com la mediació i
l'arbitratge. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Com protegir-nos del sol de manera ecològica i
saludable”. A càrrec de Judit Piqueras. Per conèixer els beneficis i inconvenients de
prendre el sol per a la salut, saber quin és el protector solar més adient i què són els
rajos UVA, UVB i el SPF. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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