Agenda

Dijous, 27 de juliol
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de l’assemblea local de Creu Roja
a Terrassa, Marià Gàllego, signaran demà el protocol de col·laboració entre el
consistori i l’entitat. L’acte de signatura tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). La tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares, i el regidor de Serveis Socials,
Noel Duque, assistiran també a l’acte. El protocol de col·laboració entre l’Ajuntament
de Terrassa i Creu Roja és el document que recull tots els acords a desenvolupar
durant l’any en els diversos àmbits en què ambdues entitats col·laboren (serveis
socials, joventut, salut, emergències, solidaritat, etc). Després de la signatura,
l’alcalde i el president atendran els mitjans de comunicació i explicaran les principals
novetats del protocol d’enguany.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares, i el
president de l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas,
Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca (GREINTEC), Ignasi López, signaran
demà un protocol d’actuació que té com a objectiu garantir que les famílies amb
pitjor situació econòmica puguin gaudir de beneficis com ara l’obtenció del butlletí
energètic o arranjaments imprescindibles a la llar en condicions especials. L’acte
tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416). Aquest protocol és una iniciativa de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa
Energètica i Promoció de l’Eficiència Energètica (OFIMAPE), que serà l’encarregada
de detectar els casos en que s’hagi d’aplicar el protocol i fer les gestions per tal que
les famílies interessades se’n puguin beneficiar.
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A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert coral vinculat al WSCM (World
Symposium on Choral Music-Barcelona 2017), a càrrec del St. Stanislav’s Girls’
Choir de Ljubljana (Eslovènia), compost per cantaires d’edats compreses entre els
16 i els 19 anys, i dirigit per Helena Fojkar Zupancic, El cor oferirà un repertori
versàtil: des del més clàssic i universal, al tradicional eslovè, passant per estils
contemporanis com el pop o el tradicional d’altres cultures. El concert, dins del X
Cicle Sons del Temps, tindrà lloc a l’Església de Sant Pere, a la Seu d’Ègara (pl. del
Rector Homs, 1)
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Xarxes
professionals, eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està 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 què ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. Tindrà lloc al Servei
d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu curriculum”. 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 al
Servei d’Ocupació, 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 s’ofereix informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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