Agenda

Divendres, 4 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’Encesa del Ciri de Festa Major en
honor als sants patrons de la ciutat: Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí. L’acte
tindrà lloc al vestíbul de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà els actes d’inici de la Festa Major des
del balcó de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). A aquesta hora repicaran les
campanes de tota la ciutat i entrarà al Raval de Montserrat el Drac de Terrassa,
donant el tret de sortida a un programa amb prop de 300 activitats musicals,
culturals, lúdiques, socials i esportives a diferents punts de la ciutat. Tot seguit, es
procedirà a la lectura del pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec
d’infants usuaris de les biblioteques municipals. Aquest acte disposarà d’intèrpret de
llengua de signes.
Després de la lectura del pregó, Jordi Ballart farà l'obertura oficial de la Festa i
actuaran els Gegants de Terrassa, els Bastoners de Terrassa i els Nans de
Terrassa, acompanyats per la música dels Ministrils del Raval. Cap a les 20.30 h es
donarà a conèixer el Capgròs de l'Any, obra de l’artista Jordi Grau que, com és
tradicional, l’ha donat a la ciutat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez, assistirà a la sessió informativa “La
Catalunya industrial: un objectiu compartit”, on el president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, presentarà la nova estratègia industrial del Govern de la
Generalitat a les empreses catalanes. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Fòrum del Centre
de Convencions Internacionals de Barcelona (pl. de Leonardo da Vinci, s/n,
Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
Atenció:
Per motius tècnics s'ha anul·lat l'acte de presentació dels videoclips i
dels books de fotos dels guanyadors del TAM! Concurs de Músics Emergents
prevista a la plaça del Vapor Ventalló a les 22 h, dins del programa de Festa
Major. La presentació esmentada es realitzarà més endavant dins dels actes
previstos pel concurs. La informació es podrà consultar a http://tam.cat/.

A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Juguem amb els poetes: Joan Vinyoli”. Per a
infants de 8 a 13 anys, a càrrec de Teresa Martí. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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