Agenda

Dissabte, 5 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.00 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà a la presentació dels equips de futbol base i del primer equip del
Terrassa FC, que tindrà lloc a l’Estadi Olímpic Municipal (c/ Jocs Olímpics s/n).
A les 16.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora del Districte 2,
Gracia García; assistirà a l’arribada en helicòpter dels Reis d’Orient al camp de futbol
del San Cristóbal. Ses Majestats seran rebuts amb una Festa de Benvinguda i
obsequiats amb el Ball de Reis a càrrec dels Bastoners de Terrassa. Durant la festa,
el patge Xiu-Xiu recollirà les últimes cartes dels infants, hi haurà una actuació de
Miqui Giménez i tallers infantils a càrrec de les entitats i associacions del Districte 2.
L’esdeveniment tindrà lloc al camp de futbol del San Cristóbal (av. del Vallès, 552).
Cap a les 19.45 h:
L’alcalde, acompanyat de portaveus dels Grups Municipals i de membres de la
Corporació Local, rebrà Ses Majestat els Reis d’Orient i el patge Xiu-Xiu a la plaça
Vella, on finalitza la Cavalcada de Reis. Després dels parlaments, els Reis es
dirigiran a peu a l’Ajuntament, acompanyats per l’alcalde i els membres de la
Corporació Local, per rebre de manera simbòlica la Clau de la ciutat al balcó de la
casa consistorial i, un cop finalitzats els focs d’artifici, l’alcalde convidarà els Reis i el
patge Xiu-Xiu a entrar a l’Ajuntament, on es reunirà amb ells a la Seu d’Alcaldia i,
posteriorment, també els rebran la resta de membres del Consistori. (La reunió que
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia -Raval de Montserrat, 14-16- serà oberta als mitjans
gràfics i audiovisuals a l’inici).
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 13.00 h:
El regidor de Presidència, Javi García, assistirà al partit de futbol entre el Terrassa
FC i la UE Sants en la 22a jornada de lliga de Tercera Divisió que es celebrarà a
l’Estadi Olímpic Municipal (c/ Jocs Olímpics, s/n).
A les 16.00 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà a la visita que faran els Reis d’Orient
a les residències de gent gran de Les Fonts (Sant Jordi, Sant Pere, Verge del Carme
i la Llar de l’Àvia Maria) abans d’iniciar la Cavalcada que organitza l’Associació de
Propietaris i Veïns de Les Fonts. Els Reis iniciaran la seva ruta al Casal Cívic de Les
Fonts (c/ Santa Teresa,1).
A les 17.00 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a l’arribada dels Reis d’Orient a la
sala polivalent del local de l’Associació de Veïns de Can Jofresa, on els infants que
vulguin podran conèixer-los personalment abans d’iniciar la cavalcada pel barri que
organitza l’Associació de Veïns de Can Jofresa (c/ d’Igualada, 8).
A les 17.30 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a la Cavalcada de Reis que
organitzen conjuntament les associacions de veïns i veïnes de Torre-sana,
Montserrat, Ca n’Anglada, Vilardell i Can Palet II. La cavalcada s’iniciarà al local
social de l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Palet II (c/ Túria, 3).

ALTRES ACTIVITATS
Durant tot el dia:
Nadal als Museus: Jornada de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29 - de 10 a 13 i de 16 a 20 h) i al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de
Salmerón, 17 - de 10 a 13.30 i de 16 a 19 h).

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

A les 11.00 h:
Terrassa fa Nadal: Ball de Reis, a càrrec dels Bastoners de Terrassa. Recapte per a
la Fundació Busquets. Inici de la ballada a plaça Vella i pas pel carrer Cremat, El
Raval de Montserrat i el Mercat de la Independència.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 6 de gener
ALTRES ACTIVITATS
D’11 h a 14.00 h::
Nadal als Museus: Jornada de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella) i al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).

Dilluns, 7 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, es reunirà amb
una delegació del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
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Barcelona encapçalada pel degà del col·legi, Miquel Darnés, i la gerent, Marta Martí.
A la trobada, el col·legi presentarà el seu deganat i es parlarà sobre els grups
territorials del col·legi, entre d’altres temes d’interès per l’entitat. La reunió tindrà lloc
a la Seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

ALTRES ACTIVITATS
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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