Agenda

Dijous 6 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presentarà demà al Vapor Universitari (c/ de
Colom, 114) la 16a Jornada “A Terrassa, parlem de Formació Professional”, acte
que comptarà, posteriorment, amb la taula rodona d’orientadors “Diferents mirades
de l’orientació educativa i laboral” a càrrec de Conxi Martí, orientadora a l’Institut
Nicolau Copèrnic de Terrassa; Íngrid Álvarez, directora del Centre de Noves
Oportunitats Maresme Vallès; Mònica Moreno, tècnica d’orientació laboral de
l’Oficina de Treball de la Generalitat a Terrassa; i de Mireia Prat, orientadora laboral
a Creu Roja de Terrassa. La taula rodona estarà moderada per Clara Serra, cap
d’Orientació del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa. La jornada també
comptarà amb un networking relacional, una simulació de situacions entre
orientadors i orientadores i persones usuàries i la presentació d’experiències
d’orientació al territori. El tancament anirà a càrrec de Josep Armengol, president de
l’Institut Industrial i vicepresident del Consell de la Formació Professional de
Terrassa. La sessió es configura com un espai de reflexió anual adreçat a totes
aquelles persones que treballen en el món de la formació professional des de
qualsevol de les seves vessants. La jornada de demà, a la que també assistirà el
regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, i portaveus dels Grups Municipals,
se centrarà en l’orientació al llarg de la vida com un dels reptes de la nostra societat i
té com a objectius posar en valor l’orientació educativa i laboral, contribuir a la
reflexió sobre els tipus d’orientació adients per acabar esdevenint una veritable ciutat
orientadora, i donar a conèixer diverses metodologies d’orientació i debatre-les des
de diferents angles de la mà de professionals de reconegut prestigi.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de
l’exposició “La captura. Dels paisatges d’en Vayreda a l’últim quadre d’Olot”, que
tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la Gala de Cloenda
del 10è Festival de Circ de Terrassa, amb l’actuació d’Audrey Decaillon, Juana
Beltrán, Sofía Ferrari, Irene Estradé, Marta Izquierdo, Fanny Giraud i Marta Sitjà. La
Gala tindrà lloc a l’escenari Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte d’inauguració
del curs acadèmic 2018-2019 del sistema universitari català que tindrà lloc als
jardins del Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona (c/ de Sant Antoni Maria
Claret, 167, Barcelona). L’acte estarà presidit pel president de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Torra. La lliçó inaugural serà impartida pel Sr. Òscar Camps,
fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa - CDMT: Taller
infantil: “Brodar sobre cartró. Decora’t la llibreta!”. Tindrà lloc al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
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A les 19 h:
10è Festival de Circ de Terrassa: “Fractal”, a càrrec de la Cia. Terna. La funció tindrà
lloc a l’escenari del carrer de l’Infant Martí.
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