Agenda

Dissabte, 4 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2015.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, a les Finals
de la 4a Yellow Cup, Campionat d’Espanya de Tennis per a Equips Cadets,
organitzat per l’Atlètic Terrassa Hockey Club. La Yellow Cup, es disputa entre el 29
de juny i el 4 de juliol amb el Club Tennis Castellar com a subseu. L’acte tindrà lloc a
les instal·lacions del Terrassa Hockey Club (ctra. de Castellar, km 20.300).
A les 17 h
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, a les curses
de competició de la Lliga LBR nacional de BMX que se celebrarà els dies 4 i 5 de
juliol al circuit permanent de BMX Les Arenes de Terrassa (c/ de Reus, 90),
organitzat pel Club BMX Terrassa.
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, lliurarà els trofeus del Torneig de Dobles Festa
Major de Terrassa “Ciutat de Terrassa”, organitzat pel Club de Tenis la Maurina.
L’acte tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de Sardenya, 32).

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

ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.

Diumenge, 5 de juliol

AGENDA
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2015.
A les 9.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la sortida de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16) del Seguici d’Autoritats cap a la Catedral del Sant Esperit (c/ de
l’Església, 1) per assistir a l’Ofici Solemne de Festa Major. Aquest any, el penó de la
ciutat el portaran membres del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca.
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa i membres de la Corporació Municipal assistiran a l’Ofici
Solemne de Festa Major, en honor dels patrons de la ciutat, que tindrà lloc a la
Catedral del Sant Esperit (c/ de l’Església, 1)
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la Sortida d’Ofici de la Festa Major i el
Ball de Plaça a càrrec dels membres de la Corporació Municipal i de l’Esbart
Egarenc. L’acte, que tindrà lloc a la plaça Vella, inclourà diverses actuacions de
grups de cultura popular i tradicional.
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A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels membres de la Corporació
Municipal, presenciarà des del balcó de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16)
l’exhibició castellera de la Festa Major, amb les colles Castellers de Terrassa,
Minyons de Terrassa, i la colla convidada Capgrossos de Mataró.
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Entrada lliure. Es
podrà veure la mostra “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats
relacionats amb les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. També
es podrà veure la mostra “Tibant del fil”, que travessa el temps i l’espai, on dues
dones es retroben a través de l’art. De Raimunda Vitó (Terrassa 1910-2003),
reconeguda brodadora, s’hi exposen diverses peces i una evocació del seu taller
terrassenc. De l’artista Teresa Jordà Vitó es presenta un recull de la seva trajectòria
de més de trenta anys on hi apareixen aquarel·les en tots els suports, formats i
tractaments. Per últim, es podrà visitar l’exposició: “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que
es mouen amb tu”, que té per objectiu explicar al públic la presència, importància i
tecnologia dels elements tèxtils que intervenen en un cotxe, i remarcar la recerca
permanent que es fa sobre el tema i les empreses que hi treballen. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
De 12 a 13.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: “Sota l’ombrel·la
del Museu Tèxtil”. Mostra d’ombrel·les de la primera meitat del segle XX que es
conserven al CDMT, fetes amb materials i tècniques ben variats: seda, cotó, ràfia,
paper… amb decoracions estampades o teixides. Ens aproparem a una època en la
qual, per a moltes dames, l’ombrel·la era un complement de distinció social
ineludible. L’entrada és lliure i les places estan limitades a l’aforament de la sala. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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Dilluns, 6 de juliol
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2015.
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la confrontació esportiva, que
s’iniciarà a les 9.30 h, a càrrec de la Corporació Municipal i dels mitjans de
comunicació al Camp de futbol de gespa artificial de l’Àrea Olímpica Municipal –
Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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: “Crea el teu currículum”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. A càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “La gestió del temps en l’entorn professional i l’empresa”, a càrrec d’Iñaki
Bustínduy, docent de l’EUNCET Business School. Formació adreçada a persones
empresàries i emprenedores amb l'objectiu de conèixer les claus per a una gestió
eficient del temps per aconseguir ser productius en la nostra feina. Tindrà lloc al
Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
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Dimarts, 7 de juliol

AGENDA
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; oferirà una roda de premsa juntament amb el
director del Centre Cultural Terrassa, Josep Forn; i el president de l’Associació
Sociocultural de Circ Tub d’Assaig 7.70, Albert Ubach; per presentar l’Acord Anual
“Circ Terrassa” entre l’Ajuntament, el Centre Cultural i Tub d’Assaig 7.70. L’objectiu
d’aquest acord és possibilitar i facilitar el creixement del circ a la ciutat, mitjançant el
progressiu increment de la seva presència en els actes de ciutat. L’acte tindrà lloc a
la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
De 9 a 14 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Passaport Art Noveau. “De viatge... per l’Europa
modernista”. Tercera destinació: Repúbliques Bàltiques. Taller per a infants de 4 a
12 anys. T'agrada viatjar? Vols conèixer nous països? Saps quines llengües s'hi
parlen? Has provat mai els seus plats típics? Coneixes els monuments més
importants? Saps que a moltes ciutats d'arreu del món tenen obres modernistes?
Doncs aquest estiu, prepara les maletes, agafa el passaport i vine al Museu de
Terrassa. Us podeu apuntar en franges de dos, tres dies o una setmana sencera.
Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 10 i a les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Aula d’Automització i
Robòtica. Formació presencial a nivell bàsic per als alumnes participants a la novena
edició de l'aula. Adreçat a estudiants de batxillerat que faran el treball de recerca
dins d’aquest projecte que es porta a terme en col·laboració amb l'Escola
d'Enginyeria de Terrassa. Tindrà lloc a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de
Colom, 1).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Programa
d’acompanyament “Networking empreses Qu4drant.0”. Cinquena sessió del cicle de
sis trobades entre les empreses allotjades al Qu4drant.0, amb la dinamització de
Connexió Natura. Espai de cooperació, generació de sinèrgies i intercanvi
d’experiències. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5,
passadís B, 2a planta).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: Taller: “Història de Terrassa: de la vila
moderna a la ciutat contemporània – segle XVII - XXI”. El Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa (CEHT) organitza un cicle de conferències sobre història local. Amb
aquest cicle es vol apropar a la ciutadania la història de la nostra ciutat, amb
l’objectiu de conèixer el passat recent i llunyà de Terrassa, i oferir eines que ajudin a
comprendre d’una forma més entenedora la construcció del present. Curs organitzat
pel CEHT i l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa amb la col·laboració del Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement. Coordinació a càrrec del CEHT. Tindrà lloc
al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 18.30 h:
X Curs d’Estiu sobre la Unió Europea: Conferència: “Estructures de cooperació a la
UE. Les Euroregions: el cas de l’Euroregió Pirineus Mediterrània”, a càrrec de Mireia
Canals, secretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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