Agenda

Dissabte, 12 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà, acompanyat de les respectives
regidores de Districte, activitats de Festa Major dels barris de Sant Pere Nord i la
Cogullada.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa Jordi Ballart, farà el pregó del Dia de l’Orgull Gai de Terrassa,
una festa lúdica i reivindicativa que començarà a les cinc de la tarda i acabarà a
l’una de la matinada. La jornada es desenvoluparà al voltant del Parc dels Catalans,
on hi haurà el village amb estands de les entitats LGTB, Dona més Dona i Acord i on
es faran diversos tallers adreçats a infants, joves i adults. També hi haurà un
escenari que acollirà actuacions musicals. A la lectura del pregó també hi assistiran
el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez; i la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares.
A les 20 h:
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el tret de sortida de la 1a Cursa de l’Orgull
Gai de Terrassa, conjuntament amb la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa
Melgares; el regidor d’Esports, Alfredo Vega; i membres de l’organització de l’acte.
Aquesta cursa és l’acte central del Dia de l’Orgull Gai i tindrà un recorregut de 5 km
(dues voltes a la Rambla d’Ègara), amb el punt de sortida al Parc dels Catalans.
Posteriorment, a les 21.30 h, participarà en el lliurament de premis.
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A les 23 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el pregó de Festa Major del barri de
Guadalhorce. Tindrà lloc a la Pista de Bàsquet Guadalhorce (pl. del Doctor Claveria,
s/n). A l’acte també hi assistirà la regidora de Participació Ciutadana, Districtes i
Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares, i el regidor del Districte 3, José Manuel
Jiménez.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, assistirà a la Sardinada Popular, amb
motiu de la Festa Major del barri de la Cogullada, que tindrà lloc a la plaça de
Salvador Dalí.
A les 11 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Matinal Infantil que tindrà lloc
a la plaça del Primer de Maig amb motiu de la Festa Major del barri de Sant Pere
Nord. La Matinal inclourà esmorzar, jocs infantils a càrrec del Centre Juvenil Cau
Sant Pau, i jocs d’època.
A les 12.30 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a l’aperitiu en reconeixement a
la gent gran, amenitzat pel grup musical Rondalla Avenida, que es farà amb motiu de
la Festa Major de Ca n’Anglada al Teatre del Centre Parroquial Sant Cristòfor (c/ de
Ca n’Anglada, 37)
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la XXXII Cursa Popular amb motiu de
la Festa Major de Ca n’Anglada de 5,2 km per als participants adults i de 2,5 km per
als infants. La sortida es farà des de la plaça de Ca n’Anglada.
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A les 22.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà al Concert per a
la Prevenció de la SIDA i la Promoció de la Dona a l’Àfrica “Colors Latin”, que tindrà
lloc al pati de la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n). Aquest concert de
Jazz a la Fresca està organitzat per l’Associació Alba amb el suport de l’Ajuntament
de Terrassa i Terrassa Solidària. Actuaran: Sergio Pàrraga a les congues, Guim G.
Balasch al saxo alt, Jordi Fiol al baix elèctric, Àlex Ventura a la bateria i Dani Rambla
al piano.

Diumenge, 13 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a l’actuació castellera de la Colla Castellera Minyons de Terrassa
que tindrà lloc al cim de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
per celebrar el 35è aniversari de la Colla. L’actuació està prevista a les 11.30 h i
anirà precedida, a les 11 h, per l’actuació de diversos grups de cultura popular i
tradicional.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez, assistirà a la Jornada
de convivència organitzada per la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de
Terrassa que tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1). Al llarg del dia,
també hi assistirà el regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez.
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Al llarg del dia:
El regidor de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà a la
jornada “Botiga al carrer”, organitzada per l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada. La
jornada tindrà lloc al carrer de Sant Tomàs.
A les 11 h:
La regidora Josefina Soler assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Missa solemne
de Festa Major del barri de Ca n’Anglada que s’oficiarà a l’Església Parroquial de
Sant Cristòfor, a la plaça de Ca n’Anglada.
A les 11.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Missa en honor de Sant Pere
i Sant Pau acompanyada pel Coro Rociero de Terrassa Sant Pere Nord, que es farà
amb motiu de la Festa Major del barri de Sant Pere Nord. Tindrà lloc a la parròquia
de Sant Pau (c/ del Doctor Ferran, 151).
A les 13 h:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, assistirà al Vermut Popular, amb motiu de
la Festa Major del barri de la Cogullada, que tindrà lloc a la plaça de Salvador Dalí.
A les 13 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Matinal Juvenil que tindrà
lloc a la plaça del Primer de Maig amb motiu de la Festa Major del barri de Sant Pere
Nord. La Matinal inclourà l’actuació del grup d’animació Set de So, des de les 11 h, i
una Festa de l’escuma.
A les 14 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, saludarà els assistents a la Paella
tradicional que es farà amb motiu de la Festa Major del barri de Ca n’Anglada
organitzada per l’AV de Ca n’Anglada. Tindrà lloc a la plaça de Ca n’Anglada.
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A les 18 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà als concerts de música, amb
motiu de la Festa Major del barri de Sant Pere Nord, que tindran lloc a la plaça del
Primer de Maig. Actuaran Aida Strings, El plan de Alberto, i els Grups d’Havaneres
Mar de fons i Rom Cremat.

Dilluns, 14 de juliol

AGENDA
Del 14 al 17 de juliol:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Del pensament a l’acció: coaching per al benestar”,
a càrrec de Gemma Soler. Organitzat per salut360graus amb la col·laboració del
Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament. 1r taller: “Cos, ment
i ànima: dels filòsofs grecs a la nostra vida quotidiana”; 2n taller: “El poder dels
hàbits”; 3r taller: “L’art de ser feliç”. Horari: de 17 a 19 h. Tindrà lloc a Baumann
Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
Del 14 al 18 de juliol:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “La ciència amb The Big Band Theory”, a càrrec
d’Andrés Aragoneses. Organitzat per Planeta da Vinci amb la col·laboració del
Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament. Contingut del curs:
A la sèrie de televisió The Big Bang Theory els protagonistes són físics i enginyers.
Va per la setena temporada i està aconseguint grans èxits a molts països. Als
diferents capítols es tracten temes molt diversos de ciència i tecnologia. En aquest
curs analitzarem diferents capítols tot aprofundint en la ciència que hi ha present.
Tractarem amb detall els conceptes que hi apareixen, des de cosmologia, fins a la
mecànica quàntica o radioactivitat. Els objectius del curs són repassar conceptes
científics generals i d'actualitat científica, apropar la cultura científica a la societat,
conèixer aspectes bàsics de cosmologia, física quàntica, radioactivitat, electricitat o
mètode científic i veure la presència de la ciència a la nostra societat. Horari: de 10 a
12.30 h. Tindrà lloc al Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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Del 14 al 18 de juliol:
Activitats del Museu de Terrassa: Passa l’estiu al Museu. Taller: “Donem la nota”,
per a infants de 4 a 12 anys. Personatges cèlebres de la història de la humanitat
s’inspiren en la nostra ciutat a l’hora de crear les seves obres. A la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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