Agenda

Divendres, 15 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 21:30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el pregó d’inici de la Festa Major de
Vilardell. Posteriorment, presenciarà l’actuació dels Drac i Timbalers Som Maurina.
També hi assistirà la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares. L’acte tindrà lloc a la
Pista Poliesportiva de Vilardell (c. Rioja, s/n).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la constitució de la Taula de la Fiscalitat local industrial al Vallès
Occidental, que forma part de la mesura Coordinació i transferència de bones
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pràctiques de la fiscalitat local amb afectació a la indústria del Pacte per la
Reindustrialització del Vallès Occidental. L’acte tindrà lloc a la Sala d’actes de la
Casa de Cultura (c. de Castellví, 8, Sant Cugat del Vallès).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà la roda de premsa de presentació de
la XXXIV Diada Sardanista i 45è Aplec de Terrassa, que comptarà amb la
participació del president de l’Agrupació Sardanista ASERT, Jaume Pérez; i de la
musicòloga Anna Costal, que oferirà una conferència sobre la figura de Pep Ventura.
També es farà la presentació del Càntir 2017. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i
Palet (c. de la Font Vella, 28).
A les 21.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
Concert Solidari per Sam-Sam, que organitza l’entitat Microcrèdits solidaris per
l’Àfrica, i que comptarà amb The Soul Beams. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
de Terrassa (passatge de Tete Montoliu, 24).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació de la restauració del
piano Blüthner de la Casa Alegre de Sagrera, a càrrec de Josep Cornella, luthier.
L’acte forma part del cicle Sons del Temps. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Casa
Alegre de Sagrera (c. de la Font Vella, 29).

ALTRES ACTIVITATS
Del 15 al 17 de setembre:
Activitats del Servei de Turisme: L’Ajuntament de Terrassa participarà en la X Fira
Mercat Modernista de Canet de Mar. Terrassa Turisme hi serà present amb un
estand propi, en un espai destinat a les Ciutats Modernistes a la Plaça Universitat,
on donarà a conèixer i promocionarà la XVI edició de la Fira Modernista de Terrassa,
que tindrà lloc de l’11 al 13 de maig de 2018, així com les rutes programades en cap
de setmana: "Un tastet pel modernisme industrial, Fàbrica i Somnis!, Pinzellades
Modernistes, i la Masia Freixa, la joia modernista de Terrassa”. També es mostrarà
la resta de l'oferta turística industrial i Modernista de la ciutat, així com els altres
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recursos turístics i gastronòmics. Des de fa uns anys, Canet ha participat amb una
parada a la Fira de Ciutats Modernistes de Terrassa.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 23 h:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències: Inauguració de l’exposició “Colors del
Silenci”, a l’Estudi Tigomigo (c. del Viveret, 17).
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