Agenda

Divendres, 20 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Societat del
Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, rebrà el rector de la Universitat
Oberta de Catalunya, Josep Anton Planell. La reunió es farà a la seu d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado; i del regidor d’Esports, Alfredo Vega; presidirà l’acte de presentació de la
Festa Major de Terrassa 2014 que tindrà lloc del 4 al 9 de juliol. L’acte es farà al Pla
de Cal Guardiola, al Parc de Vallparadís.
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte d’inauguració de l’exposició:
“Portades de l’Ara. Tres anys i mig de periodisme creatiu”, que es podrà veure al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340) fins al 12 de juliol. Posteriorment, a les
18 h, el periodista Antoni Bassas entrevistarà l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, on
tractarà temes d’actualitat política. Al final de l’entrevista, el públic podrà formular
preguntes directes a l’alcalde. L’acte es celebra a la Sala d’Actes del Centre Cultural
i està obert al públic i als mitjans de comunicació.
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Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà, acompanyat dels respectius i
respectives regidors i regidores de Districte, activitats de Festa Major dels barris de
Torre-sana i Can Tusell.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà a l’Acte
d’Homenatge que es farà a la senyora Teresa Esteve, membre de l’Associació de
Gent Gran del Parc de Sant Jordi, organitzat per l’entitat, que es farà al Casal de
Gent Gran Terrassa – Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló, 191).
A les 18 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà al lliurament de premis de la V Ruta
i Concurs de Tapes de Terrassa “De Tapa en Tapa”, organitzat pel Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. L’acte, que comptarà amb
degustació de tapes i actuacions musicals, tindrà lloc a la plaça Didó.
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al sopar amb motiu de la celebració del
Festival del Hockey Català que tindrà lloc al Pavelló de Matadepera (c/ d’Enric
Genescà, s/n). En el transcurs de l’acte, organitzat per la Federació Catalana de
Hockey, es procedirà a la cloenda de la temporada amb el lliurament de trofeus i
distincions als equips campions i a les persones o institucions que aquest any han
estat mereixedores de reconeixement.
A les 22 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, farà el pregó de Festa Major del barri de
Torre-sana. L’acte tindrà lloc a l’Àrea del Picnic, entre els carrers d’Àlava i
Guipúscoa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: a càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...”. Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
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