Agenda

Dissabte, 21 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat dels respectius regidors de
Districte, visitarà diverses activitats programades amb motiu de les festes majors
dels barris de Can Palet II i Guadalhorce.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
saludarà les persones participants a la Recreació Històrica en Commemoració dels
Fets del Vint-i-dos de Juliol de 1872 “Com es pot fer amb tanta calor la guerra
carlina”, organitzada per l’Associació de Trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta de
Sabadell – Colla dels Federins, amb la participació dels Carrasquets Trabucaires de
Torrelles de Llobregat, Ball de Serrallonga de Terrassa, Grup de Nans de Terrassa i
Músics de La Pájara, i la col·laboració de l’Associació de Veïns de Vallparadís. La
cercavila inicial sortirà de l’Estació del Nord a les 18.30 h i arribarà al Raval de
Montserrat. A les 19.30 h es farà la investidura del Trabucaire d’Honor a l’atri de
l’Ajuntament. A les 19.45 h es farà la tradicional cercavila ciutadana al monòlit en
memòria d’en Joaquim Jover i Valentí Alagorda des del Raval de Montserrat fins al
passeig de Joan Miró, on es farà una ofrena floral, de part de les entitats
participants, al monòlit en record de Joaquim Jover i Valentí Alagorda. En acabar, hi
haurà un sopar de germanor a l’Espai de l’Associació de Veïns de Vallparadís, al
carrer de Salmerón.
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A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la 4a edició d’“Artistas del barrio”, amb un espectacle a càrrec del grup
Vintage. L’acte està organitzat per l’Associació de Veïns de Can Boada del Pi. Tindrà
lloc al Casal Cívic de Can Boada (c/ de Joan d’Àustria, 11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Seu d’Ègara, un tresor
amagat”. A la Seu d’Ègara (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 22 h:
Festival d’Estiu 2018 Seu d’Ègara: “Música al gust de... Josep Pedrals”, a càrrec de
Josep Pedrals, poeta; i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. Dins del Cicle Fem
l’Estiu a Terrassa. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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Diumenge, 22 de juliol
AGENDA
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Ruta
turística guiada: “Flors i jardins modernistes”. El punt de trobada serà a la Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29). La ruta, de dues hores, inclou una visita
guiada a la Casa Alegre, a l’exterior d’edificis modernistes com la Casa Coll i Bacardí
i al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 23 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, informarà sobre el marc pressupostari 2019 a la
reunió ordinària del Consell Municipal del Districte 1 que tindrà lloc a la Sala de
Presidència de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la
presentació de l’espai mòbil “Roadshow”, equipat amb espais d’entrevistes
individuals i grupals per apropar els serveis laborals d’Inserta Empleo, consultura de
RRHH de la Fundación Once, a joves en situació d’atur amb certificat de discapacitat
igual o superior al 33%, empreses interessades en contractar persones amb
discapacitat i entitats vinculades al sector de la discapacitat. l’espai “Roadshow”
estarà instal·lat al parc dels Catalans els dies 23 i 24 de juliol.
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller d’infants de 4 a 12 anys: “El meu arbre de la
vida”. Taller 5: “Jo + ells (temps)”. Aquesta activitat forma part del cicle “Passa l’estiu
al Museu”. Tindrà lloc a la Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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