Agenda

Dijous, 24 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.20 h:
Canal Terrassa Vallès emetrà, un cop finalitizi l’Informatiu Vespre, el missatge de
Nadal de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

Dissabte, 26 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.06 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà al patge Xiu-Xiu, que arribarà en tren a aquesta hora a l’Estació del Nord (pl.
de l’estació del Nord, s/n). L’alcalde esperarà el Xiu-Xiu a l’andana i l’acompanyarà a
la sortida de l’estació, on l’esperarà el carruatge que el portarà al Raval de
Montserrat. Està previst que arribi al Raval cap a les 19.30 h després de passar pel
carrer del Nord, la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, el camí Fondo, la placeta de
Saragossa, el carrer del Teatre, la Font Vella, la plaça Vella, el carrer Cremat, el
carrer de Joan Corominas i el carrer de la Unió. Al Raval de Montserrat tindrà lloc el
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tradicional pregó del patge, la proclamació dels guanyadors del 18è Premi de Contes
per al Xiu-Xiu i la recollida de cartes dels nens i nenes als Reis.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Violintaskit, el desconcert
de Nadal”, a càrrec del Duo Tocatta, format per Joan Torrentó Vilarnau, violí, i Oriol
López Calle, piano. L’espectacle tindrà lloc a l’Auditori de Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 27 de desembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol entre les seleccions
amateurs de Terrassa i Sabadell, organitzat per l’Associació de Clubs de Futbol de
Terrassa i Comarca. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic Municipal de Terrassa
(c. dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 17 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la visita que el Patge Xiu-Xiu farà a
la pl. de la Font de la Pola per rebre als infants, recollir les seves cartes i escoltar les
seves inquietuds i desitjos per a la nit màgica del 5 de gener.
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al III Grafton Street, un esdeveniment a
l’aire lliure en el que músics locals actuaran en benefici del projecte social del
restaurant La Trobada. Els concerts tindran lloc al carrer Major (entre pl. Vella i c.
de la Unió).

ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Entrada
lliure al CDMT. El CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els diumenges
per facilitar l’accés a les diverses exposicions programades. Podreu veure les
exposicions: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que fan referència a
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. “Vestir l’automòbil: els tèxtils
que es mouen amb tu”, mostra 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. “Ciutat
fabril”, mostra organitzada per professionals i persones usuàries del Centre de Dia
de Salut Mental de Terrassa. L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Terrassa fa Nadal: Cicle Músiques del Cor: “Concert de Nadal”. A càrrec de l’Entitat
Coral Nova Ègara, Cor Vine i Jazz Cor. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 28 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà en la roda de premsa la Marató de
Donants de Sang 2.0 de Catalunya a Terrassa. Aquesta campanya de mobilització, a
la que se suma Terrassa, se celebrarà del 15 al 22 de gener, coincidint amb el
moment de l’any en què les reserves són més baixes. L’acte tindrà lloc a la Sala de
Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la roda de premsa de presentació de la
Festa de l’Home dels Nassos, que organitza la Coordinadora de Grups de Cultura
Popular i Tradicional Catalana de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament. L’acte se
celebrarà a la Casa Soler i Palet (c. de la Font Vella, 28).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació del Torneig de Reis – Ciutat
de Terrassa, que organitzen el CP San Cristóbal, la Unió FB Jàbac Terrassa i el
Sant Pere Nord CF. La presentació tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c. de la Font
Vella, 28).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la Festa de la Llufa, a càrrec de la
Cia. Amadeu i Cia, on la Creu Roja recollirà joguines noves perquè cap nen se’n
quedi sense aquestes festes. La festa començarà a les 17 h, a la plaça Vella.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Per Nadal, un regal del Museu: “Nadal en dimarts:
pa i vi de totes parts! La Megallufa”. Activitat per a infants de 4 a 12 anys. Museu de
Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c. de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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