Agenda

Divendres, 17 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la primera Junta de Govern Local del
mandat. L’acte, que tindrà lloc a la Sala de Presidència, serà obert als mitjans gràfics
a l’inici.

A les 12 h:
L’alcalde donarà la benvinguda als assistents al Ple de constitució del Consell
Comarcal del Vallès Occidental pel mandat 2015-2019, que se celebrarà al saló de
sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). Durant l’acte, 39
regidors i regidores de diferents municipis de la comarca prendran possessió del seu
càrrec de conseller/a i es votarà el president o presidenta de l’entitat.

A les 16.30h:
L’alcalde i el president de Geganters de Terrassa, Santi Serrano, oferiran una roda
de premsa per a presentar els actes centrals de la Ciutat Gegantera 2015. A l’acte,
que tindrà lloc al Foyer del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), assistiran també el
regidor de Cultura, Jordi Flores, i un representant de l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a “Musicàtnia 2015, a la tenora”, concert
de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 dins del 3r festival d’estiu de la Seu d’Ègara.
El repertori se centrarà en els compositors catalans del s. XVIII com ara D.
Terradellas, C. Baguer o J. Fàbrega. També s’estrenarà l’obra Sant Magí de
Brufaganya, de M. Casellas, amb Jordi Figaró a la tenora. L’activitat tindrà lloc a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).

ALTRES ACTIVITATS

De les 8.30 a les 10.30 h:
Activitats de Qu4drant.0: sisena i darrera sessió del programa d’acompanyament a
les empreses allotjades a Qu4drant.0 (Edifici Vapor Gran, c/ Telers, 5). Es tracta
d’un seguit de trobades per a afavorir la cooperació i les sinèrgies entre aquestes
empreses incipients.

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).

De les 16 a les 20 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu: darrera sessió del curs “Fotografia i territori”, al
Vapor Universitari (c/ Colom, 114).
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