Agenda

Divendres, 29 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2018.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Cultura, Amadeu Aguado, 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 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local, rebrà al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) el president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, que signarà el Llibre d’Honor de la Ciutat de Terrassa.
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A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat dels membres de la Corporació
Municipal, 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
la programació de Festa Major. Tot seguit, es procedirà a la lectura del pregó de
Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de les futbolistes terrassenques Marta
Corredera i Vicky Losada. Després de la lectura del pregó, l’alcalde farà l'obertura
oficial de la Festa Major i actuaran els Gegants de Terrassa, els Bastoners de
Terrassa, els Nans de Terrassa i l’Àliga de Terrassa, acompanyats per la música
dels Ministrils del Raval. Cap a les 20.30 h, es revelarà un dels secrets més guardats
de la Festa Major de Terrassa: el descobriment del Capgròs de l'Any, que ha estat
realitzat i donat a la ciutat per l’artista Jordi Grau.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a les
persones participants en l’acte de celebració del 50è Aniversari de la Promoció
1964-1968 de Pèrits Industrials Químics. L’acte organitzat per l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), tindrà
lloc a l’Edifici Històric de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
A les 13 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Servei a les Persones, i regidora de Salut, Eva
Candela, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició de material històric de
l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), antiga
Escola Creu Roja, amb motiu de la celebració del seu centenari “100 anys formant
infermeres, 25 anys formant terapeutes ocupacionals: Vocació, passió, professió”,
organitzada per l’EUIT. A l’acte, que tindrà lloc a la Casa Mariano Ros (c/ de
l’Església 15-17), també assistirà el regidor d’Universitat i Innovació, Adrián
Sánchez. A l’exposició, que es podrà visitar fins al 16 de desembre de 2018, es
mostra un llegat històric que va néixer a Barcelona a principis del segle XX de la mà
de Creu Roja i que, el 2012, va ser traspassat a la Fundació per a la Docència Sant
Llàtzer.

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: “Xarxes professionals. Eines 2.0”. Destinat
a proporcionar les eines i recursos necessaris per augmentar l'autonomia i
l'eficiència en la recerca de feina. Configurar una recerca personalitzada segons
l'objectiu laboral i els interessos professionals. Realitzar un projecte de màrqueting
personal en la recerca de feina per Internet. Conèixer i saber utilitzar els actuals
canals de captació de personal i altres recursos de la web 2.0. (LinkedIn, Twitter,
Facebook, webs especialitzades, etc.). Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
De 10 a 13 h:
Presentació de propostes d’inversions als districtes: Dins del Procés de Priorització
d’Inversió als Consells Municipals de Districte 2018. Qualsevol persona major de 16
anys empadronada a Terrassa podrà presentar propostes d’inversió al seu districte,
a través de la plataforma Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat/). També
s’ha establert un dispositiu d’atenció i suport per recollida presencial de propostes,
adreçat a aquelles persones que no disposin d’accés a mitjans telemàtics o no en
tinguin la formació necessària. Demà, els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin,
podran presentar les seves propostes d’inversions al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
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