Agenda

Dissabte, 2 de setembre
AGENDA
A partir de les 9 h:
Activitats del Servei de Cultura: dins del cicle Art Terrassa 2017, s’obre l’exposició de
fustes cremades amb bufador i foc: “Alquímia amb foc”, a càrrec de Julián López
Romero. Tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c. de la Font Vella, 28).
A partir de les 10.30 h:
Activitats del Servei d’Esports: festa d’inflables a la Piscina Municipal del Parc de
Vallparadís (pl. del Llac Vallparadís, 5).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 3 de setembre
AGENDA
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistiran a la Gala inaugural del 9è Festival de Circ de
Terrassa, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa. “Mur” és l’espectacle que obrirà
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la novena edició del Festival. Nou clowns en escena, cubs, llum, treball col·lectiu i
una frase: “Si caminem sols, anem més de pressa; si caminem junts, arribem més
lluny”, són els elements que encapsulen l’essència de “Mur”, un espectacle de circ
vital i poètic on les construccions impossibles impulsen als artistes a treballar de
manera col·lectiva per assolir un objectiu comú: desconstruir un mur per edificar un
nou món en què persones summament heterogènies puguin conviure en equilibri. En
l’espectacle participen com artistes persones amb diferents discapacitats funcionals,
que aconsegueixen demostrar que les barreres emocionals i socials, estan
bàsicament en els nostres prejudicis.
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, que enfrontarà al Terrassa FC i l’AE Prat. El partit es
disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en els actes de lliurament de premis del
XXV Torneig de Futbol Base del Club Natació Terrassa, als equips de les diferents
categories participants, aleví, infantil i cadet, que tindran lloc al llarg del dia, a les
instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).

ALTRES ACTIVITATS

A partir de les 10.30 h:
Activitats del Servei d’Esports: festa d’inflables a les Piscines Municipals de La
Maurina (c/ de Sardenya , 32), Les Arenes (c/ del Tibidabo, 60) i Sant Llorenç (c/ del
Castellsapera, 7).

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, 4 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de les alcaldesses d’Olesa de
Montserrat, Pilar Puidemon, i de Viladecavalls, Cesca Berenguer, i de l’alcalde
d’Abrera, Jesús Naharro, es reunirà amb el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, amb l’objectiu d’analitzar l’estat de les obres de la B-40 i traslladar al
conseller la preocupació dels alcaldes/esses pel que fa als retards en l'execució del
projecte.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà als actes de la Setmana de Jocs al
Carrer, que tindran lloc a la plaça del Vapor Ventalló. La Setmana de Jocs al Carrer
se celebra del 4 al 8 de setembre, i està organitzada per Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, el Centre Excursionista de Terrassa, i Vet Aquí Que i Toca Joc.

A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
i de membres de la Corporació Municipal, presidirà l’Acte Commemoratiu dels Fets
Històrics del 4 de setembre de 1713 a Terrassa, que tindrà lloc al claustre del
Convent de Sant Francesc (pl. del Doctor Robert, 1). L’acte comptarà amb la lectura
del Manifest Commemoratiu dels Fets Històrics, redactat per la historiadora Mariona
Vigués, a càrrec de l’entitat Hockey per Terrassa. Seguidament, s’iniciarà el concert
a càrrec d’Elena Copons, soprano, acompanyada de Jordi Armengol, piano, que
interpretaran cançons catalanes i improvisacions sobre melodies populars. L’acte
tindrà lloc a l’Església Convent de Sant Francesc d'Assís (pl. del Doctor Robert, s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: dins del cicle “Passa l’estiu al Museu”. Taller 8:
“Galeria de personatges il·lustres: Va de... teatre”. Activitat destinada a infants de 4
a 12 anys. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).

De 10.30 h a 19.30 h:
Dia sense Banyador: la Piscina Municipal de la Maurina acollirà la segona jornada
del “Dia sense Banyador”, dedicada al bany naturista.

A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

A partir de les 19.15 h:
Cicle “Som estiu!”: concert commemoratiu dels fets històrics del 4 de setembre i
lectura de manifest. Elena Copons, soprano, acompanyada de Jordi Armengol,
piano, interpretaran cançons catalanes i improvisacions sobre melodies populars.
Tindrà lloc a l’Església Convent de Sant Francesc (pl. del Doctor Robert, s/n).
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