Agenda

Dijous, 25 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de maig, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, saludarà les participants del programa “Treball als Barris” que visitaran
demà el Mercat de la Indepèndència. Es tracta d’un grup de dones nouvingudes que
estan fent un curs de castellà com a part de la seva formació de cara a la integració
laboral. L’activitat l’organitza el Dispositiu d'Inserció del Districte 2 del Programa
Treball als Barris, juntament amb el programa prelaboral de dones del servei de
Polítiques de Gènere. El punt de trobada serà la porta del mercat que dóna al Raval
de Montserrat.
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A les 11:
La regidora d’Educació Rosa Maria Ribera, dirigirà la cantata “La Clàudia Sol té un
do”, basada en l’obra de Miquel Desclot, amb música d’Antoni Miralpeix. La cantata,
que s’interpretarà al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2) els dies 24, 25 i 26 de maig,
és el fruit del treball de divuit escoles de la ciutat, tres més que l’any anterior, al llarg
de tot el curs. Hi participaran, durant els tres dies, i per setè any consecutiu de la mà
del Servei d’Educació municipal, un total de 1.070 alumnes. La Clàudia Sol narra les
peripècies de la senyoreta Clàudia, una mestra substituta que té un do quasi màgic:
sap fer reconèixer la pròpia personalitat dels seus alumnes.

ALTRES ACTIVITATS

A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Xarxes
Professionals. Eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat
per a aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar
els canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte
en la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en que ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. . Tindrà lloc a l’Edifici
Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement s’ofereix informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 17 h:
Activitats del CDMT: Fil per Randa, Club de lectura. ·Mi vida”, d’Isadora Duncan.
Darrera sessió del Club de lectura Fil per randa, dedicada a la vida de la ballarina
Isadora Duncan. En aquesta ocasió, l’activitat complementària a la lectura anirà
relacionada amb la indumentària escènica i la confecció de vestuari per a
espectacles, emfasitzant els vestits d’època modernista. Al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
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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).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprèn informàtica: com fer un treball escolar”. A càrrec
de Jordi Gamundi i Paco Triviño. Per a infants de 8 a 12 anys. Tindra lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Cantem i ballem amb el Martí i la Martina”, a càrrec de l’Arc de
Sant Martí. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindra lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Dones en professions masculinitzades”, a
càrrec de Maite Farnos, policia municipal de Terrassa, Montse Garrido, metgessa del
CAP Rambla i Josefina López, esportista d’elit. Tindra lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Xerrada: “Rhyme time”, a càrrec de Clare Skipper. Actitivat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindra lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Sessions del Hack Club, a
càrrec de Lina Batista, investigadora sonora i docent del Màster d’Art Sonor de la
Universitat de Barcelona. Tindra lloc al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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