Agenda

Dimarts, 21 de febrer
AGENDA
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, visitarà la Jornada d’Orientació d’Estudis
Superiors i Cicles Formatius, organitzada pel Servei d'Educació de l’Ajuntament de
Terrassa, amb l'objectiu de col·laborar amb la tasca d'orientació dels centres de
secundària. Aquesta Jornada es realitza anualment i consta d’un cicle de xerrades
d'orientació conegudes com "I desprès, què?". Les xerrades versaran sobre els
diferents estudis universitaris i els cicles formatius de grau superior. En total seran
48 sessions informatives en les que es parlarà de 70 estudis de grau i 40 cicles
formatius. Van adreçades preferentment als alumnes de 2n de batxillerat i de cicles
formatius, encara què també s’accepten inscripcions de 1r de batxillerat. La jornada,
en la que participaran 68 ponents i 878 alumnes de 19 centres educatius de la ciutat,
tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114) i es desenvoluparà
des de les 9 a les 13.45 hores.
La regidora d’Educació atendrà els mitjans de comunicació que ho desitgin a les 9 h.
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
presentarà demà a les 13 h el cartell de la Fira Modernista 2017. A l’acte, que tindrà
lloc al foyer del Teatre Principal, intervindran també Marc Andrés, dissenyador i
expert en comunicació responsable de l’empresa Icònica, encarregada de fer el
cartell, i un/a representant de la comissió organitzadora de la Fira Modernista de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al foyer del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2, 1r pis).
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A les 13.15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà l’alumnat de les escoles Mare de
Déu del Carme (Terrassa) i Detroit Country Day School (Estats Units d’Amèrica), que
participen durant aquests dies d’un intercanvi escolar. L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de febrer, que es farà el proper dijous dia 23. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, presentarà el col·loqui – debat: “Quina política de comerç volem a la UE:
TTIP a debat” que comptarà amb la intervenció de Mark Jeffery, responsable de
coordinació de la Comissió Europea a Barcelona. La Unió Europea i els Estats Units
es troben en ple procés de negociació de l’Associació Transatlàntica de Comerç i
Inversió (TTIP), que regularia gairebé la meitat de l’economia mundial. Amb veus a
favor i altres en contra, el Servei d’Activitats Econòmiques i el de Relacions
Europees i Internacionals de l’Ajuntament han convidat un expert en el tema que
proporcionarà informació i reflexionarà sobre com es troba el debat i sobre com
entendre’l des de l’àmbit més local. La cloenda de l’acte, que tindrà lloc a la sala
d’actes Europa del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114), anirà a càrrec del tinent
d’alcalde de Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Xarxes professionals. Eines 2.0”.
Espai 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
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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 trobarem informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. En aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa a prop teu per parlar en català amb
fluïdesa i seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà
lloc a la Biblioteca de Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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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). Grup de conversa per
començar a parlar el català. Adreçat a persones adultes que es volen iniciar en la
conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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 18 h:
Activitats de l’OFIMAPE: Cicle de xerrades i tallers “Paga menys i viu millor.
Desmuntant les factures de gas i d’electricitat”, tallers per conèixer, entendre i saber
interpretar les factures de llum i gas, a càrrec de l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica. El taller tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Un trio de contes”, a càrrec d’Explica’m un conte. Activitat
adreçada a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districite 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Els beneficis i els valors de l’esport en infants i
joves”, a càrrec de Genís Rico, entrenador de natació i graduat en psicologia. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares. Xerrada:
“Orienta’t en família”, a càrrec d’Itinere Serveis Educatius. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
18.30 h:
Terrassa llegeix...: “Independència d’interessos”, a càrrec de Marc Moreno. Xerrada
amb l’autor que ens parlarà del seu llibre. Presentació a càrrec de Xavier Serrahima.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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