Agenda

Divendres, 1 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 300 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 d’una representació de les
entitats de malalties minoritàries de Terrassa des del balcó de l’Ajuntament. Aquest
acte disposarà d’intèrpret de llengua de signes per a persones sordes.
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. El Capgròs sortirà de la llista dels 13 “capdidats”
presentats pel Casinet de l’Espardenya.
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A les 22.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del 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 Balrogs,
el Drac Baluk Astharot de Ca n’Aurell, i les colles convidades la Víbria de Tarragona i
Diables de Cornellà.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, participarà, per delegació de l’alcalde, en la IV
Jornada sobre Innovació a l’Ensenyament de la Tecnologia, adreçada a professorat
de tecnologia (universitari i preuniversitari) de Catalunya. Aquesta Jornada se
celebrarà, sota el lema “Posa’t les piles per la Tecno!”, a les instal·lacions de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa – ESEIAAT
(c/ de Colom, 11). Està organitzada per exmembres de l’Associació de Professorat
de Tecnologia de Catalunya, a través de la Societat Catalana de Tecnologia,
l’ESEIAAT, CESIRE - Àmbit Tecnològic, i ASAMMET (Associació d’Amics de la
Metal·lúrgia). Aquesta activitat pretén ser un espai per compartir iniciatives, per
debatre temes relatius a la docència i els continguts de tecnologia en els currículums
acadèmics. La conferència inaugural de la Jornada, sota el títol “La tecnologia:
moltes més llums que no pas ombres”, anirà a càrrec de Joan Majó, president del
Cercle del Coneixement i exministre d’Indústria.
A les 18 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al Torneig 3x3 de bàsquet
que organitza per Festa Major l’Associació de Veïns de Guadalhorce i l’INSOCCentre d’Esplai Guadalhorce. El torneig es diputa a la Pista de Bàsquet de
Guadalhorce (pl. del Doctor Claveria, s/n).
A les 10 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, participarà en la
reunió del Grup Promotor de la ILP Habitatge, format per l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC. La trobada
tindrà lloc al local del Grup Cooperatiu ECOS (c/ de Bailén, 5, baixos, Barcelona). La
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regidora presentarà l’experiència de l’Ajuntament de Terrassa en intervencions en
immobles en mal estat de conservació.
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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat “Neteja en
espais oberts i instal·lacions industrials” (Certificat de Professionalitat). Al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 22 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Els narradors de la nit”. El pati de la Biblioteca Central
de Terrassa acollirà una nova sessió de contes per adults “Els narradors de la Nit”.
Aquesta iniciativa es du a terme generalment dos cops l'any, abans de Nadal i per
Festa Major, al mes de juliol. En aquesta ocasió, el Grup de Narradors Vet aquí què
explicaran cinc històries i ens convidaran a passar una estona agradable escoltant
contes, imaginant-los i emocionant-nos amb el seu contingut, en un ambient preparat
especialment per a la ocasió. L’objectiu d’aquestes sessions és reforçar la tradició
oral d’explicar històries, recuperant una pràctica mil·lenària que té el seu punt de
màgia en l’atmosfera que es crea al voltant de la narració. Tindrà lloc al pati de la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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