Agenda

Divendres, 3 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
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 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, 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
un programa amb prop de 350 activitats musicals, culturals, lúdiques, socials i
esportives a diferents punts de la ciutat. Tot seguit, es procedirà a la lectura del
pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de Lluïsa Aubets, egarenca de
102 anys que farà el pregó en nom de totes les persones centenàries de Terrassa.
Aquest acte disposarà d’intèrpret de llengua de signes.
Després de la lectura del pregó, Jordi Ballart farà l'obertura oficial de la Festa i
actuaran els Gegants de Terrassa, els Bastoners de Terrassa i els Nans de
Terrassa, acompanyats per la música dels Ministrils del Raval. Cap a les 20.30 h es
donarà a conèixer el Capgròs de l'Any, obra de l’artista Jordi Grau que, com és
tradicional, l’ha donat a la ciutat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor de Joventut i lleure infantil, Noel Duque, i la regidora del Districte 3, Rosa
Ribera, assistiran al Torneig 3x3 de bàsquet que organitza per Festa Major l’AV
Guadalhorce i INSOC_CEG. El torneig es diputa a la Pista de Bàsquet de
Guadalhorce (pl. del Doctor Claveria, s/n).
A les 22.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Raval Infernal, que tindrà lloc al Raval
de Montserrat amb l’actuació dels grups de la ciutat: Drac de Terrassa, Diables de
Terrassa, Colla de Diables de la Maurina, La Pàjara de Terrassa, i les colles
convidades Drac de Reus i Diables de Sants.
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:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Xarxes professionals i eines 2.0 per
a la recerca de feina”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per a
aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
canals existents en línia. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Sessió formativa
“Google Adwords”. Sessió de treball de Google Adwords. Aspectes i ús bàsics de
l'eina, SEM, creació de campanyes, paraules clau... Formació a càrrec de l'empresa
Brandchats, allotjada al Qu4drant.0, impartida per Sofia Kariakin. Tindrà lloc al
Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
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A les 15.30 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Mort i dol: curs vivencial per conèixer i
acompanyar”. El que es pretén mitjançant el curs és apropar més, i d’una manera
senzilla, el fet de gestionar els canvis i les pèrdues de la nostra vida. L’objectiu és
proporcionar a les persones i els professionals els recursos per tal de poder
acompanyar les persones davant les situacions de pèrdua i processos d’elaboració
del dol a partir de la vivència personal, la teoria i la pràctica d’exercicis en el grup
d’aula. A càrrec d’Elisabet Capdevila, terapeuta ocupacional i coach; professora
titular de Teràpia Ocupacional de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional (EUiT) de Terrassa adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona;
especialitzada en acompanyament a la mort i el dol; màster en Salut i Benestar
Comunitari. Curs organitzat per l’EUiT amb la col·laboració del Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement. Tindrà lloc a l’EUiT (c/ de la Riba, 90).
A les 17 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Motivació i hàbit: health coaching”. Curs pràctic per
conèixer el procés mental de creació d’un hàbit i entendre el seu funcionament i la
base per modificar-lo, eliminar-lo o adquirir-lo. A càrrec de Gemma Soler, diplomada
en Publicitat i Relacions Públiques, diplomada en Turisme, postgrau en Direcció
d’Empreses, postgrau en Igualtat a les empreses i màster en Direcció de
Comunicació. Curs organitzat per Salut 360º amb la col·laboració del Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa
(c/ de Colom, 114).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: “Geologia urbana de Terrassa: sota les llambordes
hi ha la platja?” Seminari per conèixer la geologia que constitueix el subsòl de
Terrassa i l’evolució geològica del pla de Terrassa des del Miocè fins a l’actualitat.
També es relacionaran els factors geològics amb l’origen dels primers assentaments
egarencs i la seva posterior evolució i s’observarà sobre el terreny com la topografia
urbana i altres elements ens permeten recuperar informació geològica. A càrrec
d’Isaac Camps, llicenciat en Geologia i DEA en geofísica. Activitat organitzada per
Planeta da Vinci amb la col·laboració del Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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