Agenda

Dissabte, 2 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 2016.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç i
Turisme, Amadeu Aguado, participarà com a jurat en el Concurs de Cassoles d’Arròs
de Festa Major, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca, que tindrà lloc a la plaça de Salvador Espriu.
A les 19 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte
de descobriment de les sales d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals dedicades a
Salvador Alavedra i Joaquim Cardellach. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes d’Amics
de les Arts i Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46, 1r pis).
A les 20 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a
l’Exhibició de weelchair (ball de saló en cadira de rodes) i d’altres modalitats de ball
que tindrà lloc a l’era de la Masia Freixa, al parc de Sant Jordi, amb motiu de la
Festa Major de Terrassa. Acte organitzat per CBE Ball Vallès.
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ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.

Diumenge, 3 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 2016.
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. El Seguici d’Autoritats
està format per la Corporació Municipal, encapçalats pel Drac de Terrassa amb els
macers i el penó de la ciutat, portat enguany per membres de l’Associació Cultural El
Maestrat, amb motiu del seu centenari. En sortir de l’Ajuntament, seran rebuts pels
Trabucaires de Terrassa amb una salva d’honor.
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). L’Ofici comptarà amb la Missa Brevis
de Gounod, motets de Bach i de Mozart i els Goigs als Patrons, a càrrec del Cor
Montserrat, dirigit per Francesc Vallès, amb motiu del seu 50è aniversari.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

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.
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 Joves dels Xiquets de Valls.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
Festa Major Solidària, que tindrà lloc de 18 a 22 h al parc dels Catalans. Les entitats
terrassenques de l’àmbit de la cooperació internacional donaran a conèixer un any
més la tasca que fan en els països en vies de desenvolupament. Una mostra que
també comptarà amb actuacions musicals, degustacions gastronòmiques i tallers
infantils. Amb la participació de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional.
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 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. “Tot plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent” pretén
posar de relleu el valor documental dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals,
mostraris, fitxes tècniques, etc. A través d’aquests materials es pot conèixer de
manera precisa el desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social
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com tecnològic i econòmic. I, alhora, fer incidència en el fet que la indústria tèxtil
continua formant part del nostre sector productiu (2a planta). “Retalls d’ahir i
d’avui” està 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 (1a planta). “Intímissims. La roba
interior modernista” és una petita mostra de roba interior de l’època amb peces
tèxtils i altres objectes que provenen de les col·leccions conservades al CDMT. Al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 10 h:
Programa d’activitats de cap de setmana del CIAB: Caminades suaus. Activitat
adreçada al públic general, inclosa dins del Programa d’activitats de cap de setmana
del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) i de l’Anella Verda 2016.
Caminada suau i assequible per a tothom d’una hora de durada, acompanyats d’un
monitor especialitzat. Punt de trobada al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(Camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).

Dilluns, 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 2016.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a la 1a Assemblea General de la Xarxa d’Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau de Catalunya, que tindrà lloc al Parc Arqueològic Mines de
Gavà (c/ de Jaume I, 7, Gavà).
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.

Dimarts, 5 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 2016.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, i la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla,
assistiran a la inauguració de l’exposició “Cooperació sindical: solidaritat i
compromís”, organitzada pels sindicats UTG i CCOO amb el suport de Foment de
Terrassa, SA i el Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: “Neteja en
espais oberts i instal·lacions Industrials”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Tercer Taller: “Va de retrats”. Dins del cicle “Passa
l’Estiu al Museu”. Aquest any es commemora el 150è aniversari del naixement de
l’artista Ramon Casas. El Museu de Terrassa vol adherir-se a aquesta celebració
amb aquests tallers infantils que us aproparan al seu art, a les novetats
tecnològiques de l’època, a la transformació de les ciutats i a la vida moderna.
Activitat adreçada a infants de 4 a 12 anys. Al Museu de Terrassa – Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 11h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Collage de records”.
Sessió inicial de l’11a edició del Projecte de dinamització creativa amb usuaris de la
Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els
objectius d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions interpersonals i
l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb materials tèxtils. D’altra
banda es busca una presa de consciència per part d’aquests malalts de les seves
capacitats per aprendre i crear, alhora que es dóna a conèixer el CDMT com a
recurs públic i cultural del qual podran gaudir en el futur. L’activitat té una durada de
vuit hores en total i consisteix en què cada participant plasmi el record d’una
experiència positiva present o passada en un treball plàstic elaborat amb materials
tèxtils. Aquest any cada persona està creant un petit tapís amb fils diversos, imatges
o frases sobre paper i també amb elements naturals com fulles o plomes. Són
producte d’un procés creatiu personal que s’inicia amb la idea, es dissenya sobre un
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paper i es realitza amb les pròpies mans. I com a rerefons del treball concret que
realitzen els participants hi ha l’art del saori japonès. Una tècnica que fomenta
actituds com deixar-se anar, teixir amb llibertat i sense por a equivocar-se, entenent
que tot error és un element més de la peça i valorant que dita imperfecció és única i
personal. Aquesta primera sessió consta d’una visita guiada al CDMT, una
presentació del projecte i de l’inici del projecte creatiu a nivell individual. L’activitat és
dirigida per Irene Pérez, artista visual, les obres de la qual exploren conceptes
d’espai i lloc, percepció, identitat i memòria. Al Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei de Relacions Europees i Internacionals: XI Curs d’estiu sobre la
Unió Europea. Conferencia: “La Crisi de la Unió Europea”, a càrrec d’Eliseo Oliveras,
analista sobre els afers de la Unió Europea, economia i relacions internacionals a “El
Periódico de Catalunya”. El Servei de Relacions Europees i Internacionals organitza
anualment un curs sobre la Unió Europea obert a tota la ciutadania amb l'objectiu
d'aprofundir en el coneixement de la Unió Europea i posar sobre la taula les grans
línies de debat actuals. Aquesta onzena edició comptarà amb experts de diverses
institucions europees que proporcionaran informació sobre temes d'interès que es
troben en el debat actual i que alhora són d'interès per a la ciutadania per entendre
millor l'organització de la Unió Europea, com afecten les seves polítiques als
municipis i a la vida diària, cap a on avança el procés de construcció europea i quins
són els seus reptes de futur. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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