Agenda

Dimecres, 12 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la reunió ordinària de la Comissió de
Cooperació al Desenvolupament de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP). La reunió tindrà lloc a la seu de la FEMP (c/ del Nuncio, 8,
Madrid).
Aquesta serà la primera reunió de l’esmentada Comissió en què l’alcalde n’exercirà
la vicepresidència després de substituir en el càrrec l’alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, Núria Parlon, qui l’ha ocupat des de la constitució de la comissió, el
2011. Les comissions de la FEMP, com la resta d’òrgans de l’entitat, es
constitueixen en mandats de quatre anys a partir de les eleccions municipals. La
Comissió de Cooperació al Desenvolupament és una de les 26 comissions
temàtiques de la FEMP. Està formada pel president (l’alcalde de Palència, Alfonso
Polanco), el vicepresident i 23 vocals. Es reuneix cada dos mesos amb l’objectiu de
potenciar i canalitzar la voluntat de cooperació dels governs locals de l’Estat. La
FEMP és la principal associació d'entitats locals d’Espanya. Agrupa 7.324
ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulars, és a dir, més del 90% dels
governs locals de l’Estat.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, assistirà al diàleg “El poder transformador de
les ciutats educadores”, a càrrec dels Drs. Àngel Castiñera i Miquel Martínez,
codirectors del Comitè Científic del Congrés. Aquest serà l’acte de presentació
pública del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà a
Barcelona del 13 al 16 de novembre de 2014. L’acte tindrà lloc a la Sala Moragues
d’El Born Centre Cultural (pl. Comercial, 12, Barcelona).
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ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del matí:
“La música ens mou”: Activitat organitzada pel Servei d’Educació i l’Escola Municipal
de Música. Es tracta d’una proposta pedagògica per introduir l’alumnat de P-5 en el
món dels sons a través dels instruments musicals i les cançons. Hi haurà tres
sessions durant el matí: una a les 9.30 h amb alumnes de l’Escola Marià Galí, una a
les 10.20 h amb alumnat de l’Escola Ramon y Cajal i una darrera a les 11.10 h amb
alumnes de l’Escola Vedruna. Tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música (c/ de
Miquel Vives, 2).
A les 10 h:
Curs “Fotografia i dones”: A càrrec de Yolanda Montero. A partir de tècniques de
creativitat i motivació es mostraran nocions bàsiques pel que fa a la captura
d’imatges. Curs adreçat a dones inscrit en el programa d’activitats del Dia
Internacional de les Dones 2014. Al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 10.30 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell intermedi, a càrrec de Montserrat
Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Cicle de conferències de la Universitat a l’Empresa: “L’entrevista de feina II:
qüestions pràctiques”. A càrrec de Laura Sarrión, tècnica de Gestió del Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement. La conferència, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, tindrà lloc a l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 12 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell inicial, a càrrec de Montserrat
Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Construïm l’Església de Sant Pere”. Taller familiar, 1a
sessió. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada de salut comunitària a càrrec de professionals del Consorci
Sanitari de Terrassa (CST). “Primavera i alèrgies”, a càrrec de Montserrat Cabero.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Taller infantil: “Coneixem Terrassa”, a càrrec de Marga Sánchez. Per a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: A càrrec de l’associació “Una oportunidad como los demás”. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19.30 h:
Master Class de Música: “La tècnica del fingerpicking”, a càrrec de Pau Figueres. A
la Casa de la Música de Terrassa – Vapor de Creació Musical (c/ de la Mare de Déu
dels Àngels, 76).
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