Agenda

Dimarts, 25 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, en qualitat de President del Sistema
Urbà de Terrassa, a la Reunió d’Alcaldes i Alcaldesses del Sistema Urbà de
Terrassa que tindrà lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament (Raval de Montserrat,
14-16). L’inici de la reunió estarà obert als mitjans gràfics i audiovisuals.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, rebrà una delegació de professionals del
turisme, directors i empresaris de Skal Internacional de Barcelona. La recepció tindrà
lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
Posteriorment, la delegació de professionals visitaran la Seu d’Ègara a les 11.30 h i
la Masia Freixa a les 13.15 h.
A les 11 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, assistirà a la Jornada d’Orientació de Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Programes per a la Formació i la Inserció dels Joves sense
GESO, que té per objectiu reforçar la tasca d’orientació que fan els centres
educatius. La jornada tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114)
i es desenvoluparà des de les 9 a les 13.40 h. En total seran 24 sessions
informatives, adreçades a alumnes de 4t d’ESO, en les que es parlarà de 38 cicles
diferents (30 de grau mitjà i 8 de programes per a la formació i la inserció).
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A les 18.30 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà, per delegació de l’alcalde el Plenari
del Consell de la Formació Professional, que tindrà lloc a la seu de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95). Durant el Plenari es presentarà l’Informe Anual del
Consell de la Formació Professional de Terrassa corresponent a l’any 2013, i el Pla
de Treball del Consell de la Formació Professional per a l’any 2014. També es
presentarà una aplicació per a telèfons mòbils que servirà per difondre l’oferta de la
Formació Professional de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
“On busquem feina?”: Aquest espai consta d’una única sessió de 5 hores, durant les
quals s'ajudarà a identificar els canals més actuals per a la recerca de feina i
detectar quins són els més adequats per a cada perfil professional. Organitzada per
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i Foment de Terrassa. A la seu de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
“Formació per a la Innovació. Com utilitzar internet per internacionalitzar-se”:
Investigació i promoció internacional a internet.Formació organitzada pel Parc
Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5,
2a planta).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Programa THAO de salut infantil: Taller infantil, “La piràmide dels aliments”, 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:
Club dels deures: Activitat per a infants de 8 a 12 anys. A la Sala Polivalent de la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “El paper de les famílies en el futur acadèmic i
professional dels fills i filles”, a càrrec d’Olga Valls, responsable de Serveis
Presencials d’Educació d’Educaweb. A la Sala d’Actes de la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.45 h:
Dia Internacional de les Dones 2014: Concentració ciutadana contra la violència
masclista que inclourà la lectura d’un manifest i l’actuació de la Coral Rossinyol,
dirigida per Alba Millán. La concentració tindrà lloc davant de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
Acosta’t a la lectura: Amor i relacions: “Aprender a amar: enamorarse
conscientemente y relacionarse sin miedos”, de Osho. A càrrec de Silvia Gelices. A
la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19.30 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: Master Class: “La història del Jazz”, a càrrec de
Josep Maria Farràs. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21 h:
33è Festival de Jazz de Terrassa: Jam Session a càrrec de l’Aula de Música Trio
amb Josep Maria Farràs. A El Cafè de l’Aula (c/ de Volta, 37).
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