Nota de premsa
Terrassa, 4 de juliol de 2014

El sociòleg Salvador Cardús és el Capgròs de l’Any
Comencen cinc dies de festa amb prop de 300 activitats

La Festa Major de Terrassa 2014 ha començat aquest vespre amb els tradicionals
actes d’inici de la festa: la baixada del drac, l’actuació dels grups de cultura popular i
tradicional davant l’Ajuntament, el pregó i el descobriment del Capgròs de l’Any.
Aquest ha estat el tret de sortida d’una festa major amb prop de 300 activitats des
d’avui i fins dimecres vinent, 9 de juliol.
A les vuit del vespre, precedit per la repicada de campanes a totes les esglésies de
la ciutat, ha arribat al Raval de Montserrat el Drac de Terrassa, després del seu
recorregut des de la carretera de Matadepera, que evoca la baixada de la bèstia
mitològica des de la seva cova de Sant Llorenç del Munt. A continuació ha tingut lloc
la lectura del pregó, que ha anat a càrrec d’un grup d’infants usuaris de les
biblioteques municipals. En finalitzar la lectura del pregó, l’alcalde ha fet l’obertura
oficial del programa. En aquest moment, han començat les primeres actuacions dels
gegants i bastoners acompanyats per la música dels Ministrils del Raval.
Posteriorment, ha tingut lloc el moment més esperat del divendres de Festa Major: el
descobriment del Capgròs de l’Any, realitzat i donat a la ciutat per l’artesà terrassenc
Jordi Grau. Aquest any, aquest honor ha estat per al sociòleg, periodista, escriptor, i
doctor en Ciències Econòmiques, Salvador Cardús (Terrassa, 12 de juny de 1954).
La ballada de l’Estapera, dansa festiva pròpia de Terrassa, ha tancat els actes d’inici
de la Festa Major al Raval de Montserrat, on se celebrarà aquesta nit el Raval
Infernal, continuant així el desenvolupament de les activitats i espectacles de les
entitats de cultura popular i tradicional catalana, que constitueixen l’eix vertebrador
de la Festa Major i que estan regulats pels Protocols de la Festa Major de Terrassa.
Tal com estableixen aquests protocols, demà a les sis de la tarda sortirà del Raval
de Montserrat la cercavila amb totes les colles i entitats de cultura popular i
tradicional catalana, i diumenge hi haurà els actes centrals de la festa, presidits per
l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
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A tres quarts de deu del matí de diumenge, l’Alcalde encapçalarà el seguici
d'autoritats, que assistirà a l’ofici solemne a la catedral del Sant Esperit. A la sortida
d'ofici hi haurà el tradicional ball de plaça amb tots els membres de la Corporació
Municipal, a la plaça Vella, les actuacions dels grups de cultura popular i l’exhibició
castellera al Raval de Montserrat, que enguany comptarà amb la colla Jove dels
Xiquets de Tarragona com a colla convidada, a més de les dues colles locals
(Minyons de Terrassa i Castellers de Terrassa). Aquest any, el penó de la ciutat el
portaran membres de la Comissió del Centenari de l’Atletisme a Terrassa.

Una festa per a tothom
Des d’avui i fins dimecres, la ciutat s’omplirà de música, espectacles, esports,
cultura, activitats infantils... la Festa Major de Terrassa es caracteritza per la
diversitat del seu programa, reflectida en l’ampli ventall de propostes musicals (de
Chenoa a Txarango i de Pitingo a Els Pets), les activitats esportives per a tots els
públics (pedalada, cursa, competicions de diferents esports), una festa major infantil
plena de propostes o les actuacions i espectacles de grups, artistes i entitats de
diferents cultures.
A www.terrassa.cat/festamajor podeu consultar el programa i la informació útil i de
serveis de la Festa (afectacions de trànsit, possibles canvis en el programa, etc).
També podeu fer seguiment a través de les xarxes socials (Facebook i Twitter).

Mobilitat durant la festa
L’Ajuntament de Terrassa recorda a tots els ciutadans i ciutadanes la conveniència
de no circular en vehicle privat pel Centre durant la Festa Major, especialment de
dijous a dilluns, per les diferents modificacions a l’organització del trànsit que faran
possibles les activitats al carrer. El Consistori recomana sobretot evitar els carrers
d’Arquímedes i Galileu, perquè els autobusos que normalment passen per la Rambla
estan circulant per aquests carrers des d’ahir. S’aconsella anar al Centre a peu, en
bicicleta o transport públic. El divendres, dissabte, diumenge i dimecres, els
autobusos municipals tindran horaris especials, que podeu consultar a
www.tmesa.com i al mateix programa de Festa Major.
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