Agenda

Dijous, 5 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; assistirà a l’arribada en helicòpter dels Reis d’Orient a l’Àrea Olimpica
Municipal, al Districte 5. Ses Majestats seran acompanyades pels Tabalers de la
Colla del Bitxo del Torrent Mitger fins a l’escenari de la plaça de Can Roca.
Cap a les 19.45 h:
L’alcalde, acompanyat de portaveus dels Grups Municipals i de membres de la
Corporació Municipal, rebrà els Reis d’Orient i el patge Xiu-Xiu davant l’atri de
l’Ajuntament de Terrassa després de la Cavalcada de Reis. Després dels
parlaments, Ballart es reunirà amb els Reis, el patge i representants del Centre
Cultural El Social a la seu d’Alcaldia (la reunió serà oberta als mitjans gràfics i
audiovisuals a l’inici).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al concert de Macedònia que tindrà lloc a la plaça de Can Roca dins dels
actes previstos per donar la benvinguda als Reis d’Orient i com a commemoració del
25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, un
esdeveniment on Terrassa va tenir un especial protagonisme, ja que la ciutat va ser
subseu d’hoquei herba.
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A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran a la Festa de Benvinguda als Reis
d’Orient que tindrà lloc a la plaça de Can Roca, al districte 5. La Festa de
Benvinguda als Reis d’Orient suposarà l’inici dels actes commemoratius del 25è
aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, un esdeveniment on
Terrassa va tenir un especial protagonisme, ja que la ciutat va ser subseu d’hoquei
herba. A les 16 h arribarà el patge Xiu-Xiu que recollirà les cartes dels infants.
També hi haurà una actuació de Miqui Giménez i tallers infantils a càrrec de les
entitats i associacions del districte, a més de tallers esportius, amb motiu dels 25
anys de la celebració dels Jocs de Barcelona, un “Arbre dels desitjos”, per penjar els
desitjos per al 2017, i una xocolatada.
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran i del Districte 3, Rosa Maria Ribera, acompanyarà els Reis
d’Orient en la seva visita a la Residència Llar Roser de Can Parellada (c/ d’Holanda,
39).
A les 17.30 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Cavalcada de Reis del
Districte 2 que s’iniciarà a la rotonda de l’avinguda de Madrid amb la carretera de
Montcada. El recorregut passarà pels barris de Montserrat, Vilardell, Torre-sana, Ca
n’Anglada, Can Palet II i Xúquer. En aquest darrer barri, també farà acte de
presència la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, al pas de la Cavalcada, cap
a les 18.30 h. La Cavalcada està organitzada per les Associacions de Veïns de
Montserrat, Torre-sana, Vilardell, Can Palet II i Xúquer, i l’Associació de Comerciants
de Ca n’Anglada.
A les 17.30 h:
La regidora de Gent Gran i del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de
recepció del Reis d’Orient al barri de Can Jofresa. L’acte tindrà lloc a la Sala
Polivalent del carrer de Vic, s/n.

ALTRES ACTIVITATS
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
De 16 a 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. A banda de la Sala del procés tèxtil, actualment es poden visitar
les següents mostres: “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 (1a
planta). “Teixits artístichs, retrats singulars”, on s’exhibeixen més de 90 teixits ben
especials datats des del 1862 fins a l’actualitat. Es tracta de teixits figuratius amb
retrats de personatges o escenes, treballats en telers amb sistema jacquard i de tal
realisme que es confonen amb fotografies o gravats. Són producte de la unió del
saber tecnològic i l’habilitat artística del dibuixant i del teixidor (2a planta). Tindrà lloc
al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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