Agenda

Dimecres, 9 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la roda de premsa de presentació
de la 1a Cursa de l’Orgull Gai, de 5 km, que tindrà lloc el proper 12 de juliol amb
sortida al Parc dels Catalans. Es tracta d’una competició popular inèdita a la ciutat,
organitzada per LGTB Terrassa i l’organització del Dia de l’Orgull Gai, on es donaran
cita esportistes professionals i amateurs juntament amb la resta de ciutadans i
ciutadanes que hi vulguin participar. Aquesta és l'edició inaugural i se celebra amb
motiu de la primera convocatòria de la festa del Dia de l'Orgull Gai a Terrassa,
esdeveniment apadrinat per l'alcalde la ciutat, Jordi Ballart, i la nedadora olímpica
egarenca Laura Roca. A la roda de premsa, que tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/
de la Font Vella, 28), també hi assistirà la regidora de Ciutadania i Drets Civils,
Lluïsa Melgares.
A les 22.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al tradicional Castell de Focs de Festa
Major, a càrrec de la Pirotècnia Zaragozana. L’acte tindrà lloc a la cruïlla de
l’avinguda de l’Abat Marcet i l’avinguda de Josep Tarradellas.
A les 23 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al concert d’Havaneres del grup La Mar
Salada, amb motiu de la Festa Major de Terrassa, i, posteriorment, amb els
membres de la Corporació Municipal, servirà el tradicional rom cremat. L’acte tindrà
lloc a la plaça de Lluís Companys.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a la Conferència Inaugural de la Mostra del Coneixement d’Estiu: “Primera, i potser
última conferència de la Mar Coll, conferència improvisada”, a càrrec de Mar Coll,
directora de cinema i guionista, que ens oferirà la seva visió sobre les relacions entre
cinema i vida, realitat i ficció. Mar Coll va estudiar a l'Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya - ESCAC entre els anys 1999 i 2003. La conferència
tindrà lloc a la seu de l’ESCAC (c/ de Colom, 84).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Festa de Casals Joves: Al Parc de Vallparadís (al Pla del Castell, Torrent de les
Bruixes i les Hortes dels Frares) i la ronda de Ponent. Inclou gimcana, dinàmiques
de grup i dinar (al Parc de Vallparadís) i pintada de grafits (a la ronda de Ponent).
Punt de trobada: (pg. del Comte d’Ègara).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Contes a la fresca”, taller de lectura per a infants de 8 a
10 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: La mainada al Museu: “Hi havia una vegada... Una
torre en un palau”. Activitat per a infants de 3 a 6 anys. A la plaça de la Torre del
Castell – Palau, 8.
A les 18 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Taller de fotografia, a càrrec de Pepe Badia. A
Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: “Trobada de furgos”, a càrrec d’Albert Boada. Al
costat de Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle (R+D) Laboratori de creativitat: “AAAAAleeeeegria!
És Festa Major...” Per a famílies amb infants a partir de 4 anys. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “El regal dels 21”, de Toni Mates. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 22.30 h:
Activitats del Districte Jove: Sortida nocturna a la Mola, coincidint amb el Castell de
Focs de Festa Major. La sortida es farà a les 18.30 h des de l’Estació d’Autobusos
de Terrassa (ctra. de Montcada, 2).
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