Agenda

Dijous, 11 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el pregó de Festa Major del barri de Plaça
de Catalunya – Escola Industrial, que finalitzarà el diumenge 14 de setembre. L’acte
tindrà lloc a l’amfiteatre de la plaça de Catalunya.
Des de les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de la Corporació
Local, presidirà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que inclourà un
concert de la Banda de Música de Terrassa, a les 11.30 h a l’amfiteatre de la plaça
de Catalunya, i una cercavila que sortirà a les 12.30 h de la mateixa plaça,
encapçalada pel Drac i la Banda de Música de Terrassa, fins a la plaça de l’Onze de
Setembre (pels carrers del Doctor Pearson i de Prat de la Riba). A les 12 h, també a
la plaça de l’Onze de Setembre, es farà una ballada de sardanes amb la Cobla
Ciutat de Terrassa i, posteriorment, a les 13 h tindrà lloc l’acte central de la Diada:
l’ofrena floral. Serà aleshores quan l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat
per la Corporació Local, portarà una rèplica de l’escut de la ciutat realitzada amb
flors, que deixarà al peu de l’escultura “Al Vent”, obra d’Albert Novellón.
Posteriorment, a les 14 h, es reprendrà la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat
de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la presentació oficial del primer equip
del CD Can Parellada, que milita a la Primera Divisió Catalana de Futbol Sala. La
presentació tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de Can Parellada (c/ d’Europa, s/n).
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Divendres, 12 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut i Promoció
de la Gent Gran, participarà en el 46è Pelegrinatge a Lourdes de la Confraria de la
Mare de Déu de Lourdes de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 21.30 h:
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, farà el pregó
de la Festa Major de Can Vilardell, que tindrà lloc del 12 al 14 de setembre a la Pista
Poliesportiva de Can Vilardell (c/ de la Rioja, 2). A l’acte hi assistirà la regidora del
Districte 2, Lluïsa Melgares.
ALTRES ACTIVITATS
Del 12 al 14 de setembre:
L’Ajuntament de Terrassa hi serà present amb un estand propi a la 7a Fira Mercat
Modernista de Canet de Mar, on donarà a conèixer la ruta “Un tastet pel modernisme
industrial” i l’oferta turística de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC),
així com la resta de recursos turístics de la ciutat. També s’informarà de les dates de
la propera Fira Modernista de Terrassa, que tindrà lloc el dies 8, 9 i 10 de maig de
2015.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

