Agenda

Dimarts, 24 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la sessió del Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses del Vallès Occidental que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del
Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la la regidora de Ciutadania i
Drets Civils, Lluïsa Melgares, presidirà la sessió informativa sobre la Llei 11/2014,
del 10 d’octubre, per garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, bifòbia i
transfòbia. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, està organitzat pel Servei de
Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de
l’Associació LGTB Terrassa en el marc de la Taula redactora del Pacte per la
Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la
Sala Petita del Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.45 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, atendrà als mitjans presents a la VII Jornada
d’Orientació de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Programes per a la Formació i la
Inserció, 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 de 9 a 13.15 h. En total seran 22 sessions informatives en les
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que es parlarà de 29 cicles de grau mitjà i de 7 programes per a la formació i la
inserció. Van adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO. Per a cadascuna de les sessions
informatives vindrà un ponent amb perfil acadèmic i un altre ponent amb perfil
professional. A les 12.15 h es farà la xerrada – col·loqui “Identifica i entrena les teves
competències”, a càrrec de la Diputació de Barcelona, adreçada a tots els assistents.
També hi haurà una xerrada del Programa de Garantia Juvenil, a càrrec del Servei
de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa i de la Cambra de Comerç.
A les 18 h
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà el segon Plenari del Consell Escolar
Municipal del curs 2014-2015, on s’informarà del procés de preinscripció del curs
2015-2016. En el marc del Consell Escolar Municipal està prevista una conferència a
les 19.15 h sobre “Pobresa infantil i èxit educatiu, a càrrec d’Eugeni Garcia,
professor de la Universitat Pompeu Fabra, exinspector a Terrassa del Departament
d’Ensenyament i autor de l’informe de la Fundació Bofill: “L’èxit educatiu i el cercle
pervers de la pobresa infantil”. L’acte tindrà lloc a l’Escola Serra de l’Obac (av. de
Lacetània, 64).
A les 18.30 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, assistirà a la conferència
divulgativa “Terrassa i el Vallès: punt de conflicte meteorològic. Quines situacions del
temps ens han de posar en alerta?, a càrrec de Luis Miguel Pérez, llicenciat en
Geografia per la Universitat de Barcelona i màster en Climatologia Aplicada. Un
variat relleu i un entramat urbà divers al Vallès fan que el coneixement dels
fenòmens meteorològics adversos sigui cabdal en la gestió del territori. En aquesta
conferència s’explicarà el mosaic geogràfic vallesà, i sobretot, quins events
atmosfèrics han de tenir-se en compte per avisar la població davant d’un risc. L’acte
tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). L’acte està organitzat pel Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Mostra del Coneixement: “Llamps i trons”. aproximació a l’electricitat i el
magnetisme. Amb un seguit d’explicacions amenes i demostracions pràctiques fem
un recorregut per alguns conceptes bàsics, com els de potencial i intensitat, circuits
tancats i oberts, la llei d’Ohm... Tindrà lloc a la sala de conferències de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Promoció Econòmica i Innovació: “Construint sinèrgies als
Polígons Industrials de Terrassa. L’objectiu és el de millorar la competitivitat de les
empreses dels polígons industrials de Terrassa mitjançant la creació de sinergies i
la detecció d'accions de simbiosi industrial que desemboquin en un entorn de millora
continuada i de consolidació del posicionament empresarial de la nostra ciutat. La
jornada tindrà lloc a la sala 5 de la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’apoderament per a persones en situació de
canvi professional. L’objectiu del curs és el de conèixer les potencialitats de les
persones i que puguin definir un pla d’acció en el camp laboral. La formació
s’imparteix al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1, bis).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “El CV per competències”
En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina
del currículum vitae. En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de
competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual. Tindrà lloc a la
seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
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català inicial de vint-i-quatre sessions conduït per persones voluntàries amb l'objectiu
que els aprenents obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient
capacitat per usar expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de
proximitat. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Taller de cuina escènica: “La creació
macrobiòtica”, a càrrec de David Espinosa. Al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Programa THAO de salut infantil: L’hora del conte. Story Time: “Sports and more”, a
càrrec del Banc de Temps. Activitat per a infants a partir de set anys. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: L’armari de l’Olívia. Espai
d’experimentació on els llibres són els protagonistes. Activitat familiar adreçada a
infants de 4 a 9 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de novel·la negre: “La neu era bruta”, de Georges
Simenon, a càrrec de Xavier Serrahima. Activitat per a infants a partir de set anys. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 h:
Activitats dels Bucs Baumann: Curs de baix elèctric, a càrrec de Gabi Martínez. Als
Bucs Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Audiovisual – Conferència:
“Burkina Faso; un país pobre entre els pobres”. Activitat organitzada per l’Associació
Coordinadora d’Ajuda Unida amb la col·laboració del Servei de Solidaritat i
Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Terrassa llegeix...”: L’escriptor Andreu Martín i la
psicòloga Núria Vendrell ofereixen una aproximació literària en forma de
conversa sobre la novel·la “Cabaret Pompeya”, de l’autor convidat, guanyadora del
Premi Sant Joan 2011. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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