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LA CIUTAT

El Bus de les Professions
informarà de les
característiques de la FP
El 18, 19 i 20 de febrer s’instal·larà a la rambla de la Marina, al costat de Ca n’Arús, el
Bus de les Professions. És una
unitat mòbil itinerant que té
com a objectiu oferir a l’alumnat de tercer i quart d’ESO
la possibilitat de conèixer de
prop les característiques de la
formació professional i els corresponents cicles formatius que es
podem estudiar a Catalunya.
El Bus ofereix una visita guiada
explicant les diferents famílies de
la formació professional, assessorament individualitzat per
a tota la població durant l’horari d’atenció al públic, sessions informatives adreçades a pares i mares dels alumnes de les poblacions
que visita, participació en el Saló
de l’Ensenyament de Barcelona i
sessions informatives per al profes-
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Detenido el presunto
asesino de un joven en
la discoteca Juanchito
Los Mossos d’Esquadra han detenido a Ricardo C.S., de 21 años
como presunto autor de asesinato
y a otras dos personas como encubridoras. El detenido presuntamente causó la muerte de un joven ecuatoriano el pasado día 17.
No se descartan más detenciones.

CiU pide al gobierno
municipal que concrete
las actuaciones del PAM
La portavoz del grupo municipal,
Meritxell Borràs, cree que el plan
de actuación es poco concreto. Por
eso han preparado 100 preguntas
que irán trasladando al gobierno.
CiU ha presentado hasta ahora
cuestiones sobre las propuestas
de seguridad ciudadana.

Glòria Herance, primera
secretaria de las JSC
en L’Hospitalet
La concejala del Programa de Juventud, Glòria Herance, sustituye
en el cargo a David Quirós, al
frente de las juventudes socialistas de L’H durante los últimos
seis años. Quirós se siente orgulloso del apoyo de sus compañeros y de haber potenciado la autonomía de la organización.

sorat dels centres que visiten el
Bus, en fase experimental.
Les escoles que el vulguin visitar s’han d’adreçar a la Subdirecció
General de Programes i Recursos
de la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat,
especificant el curs i el nombre
dels alumnes que hi assistiran.
L’horari de visites és de 9.30h
a 12h i de 15h a 16.30h. La visita
consta de dues parts. A la primera,
amb suport audiovisual, s’expli-

quen les característiques de la formació professional i els corresponents cicles formatius. A continuació, es fa una visita guiada on s’expliquen les característiques de les
diferents famílies de professions.
De 17.30h a 20h el Bus roman
obert al públic per informar sobre
els diferents estudis postobligatoris, els programes de garantia social,
les noves tecnologies i les necessitats de tècnics especialistes en els
diferents sectors. # PILAR GONZALO

GABRIEL CAZADO

A la rambla de la Marina els dies 18, 19 i 20 de febrer

El bus a la rambla de la Marina, l’any passat
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