Agenda

Dimarts, 7 de novembre

AGENDA
A les 9.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, participarà en la Jornada “20è
Aniversari Districte Jove de Terrassa. Acompanyament socioeducatiu amb joves”
que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià,
189) L’objectiu d’aquesta sessió és crear un espai de trobada, formació i intercanvi
d’experiències, amb professionals d’arreu de Catalunya i referents formatius en
aquest àmbit, per aprofundir en la construcció d’un discurs sobre l’acompanyament
en els projectes d’acció educativa amb joves. Districte Jove és un projecte d’acció
social i acompanyament socioeducatiu en el temps de lleure, adreçat principalment a
adolescents i joves d’entre 12 i 25 anys.
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat del director de l’Àrea de Música de
l’Institut Català de les Empreses Culturals, Albert Bardolet; del tècnic del Servei de
Cultura, Antoni Ramón; i del programador del Circuit de Música Moderna, David
Traver; farà una roda de premsa per presentar la 4a edició del Circuit de Música
Moderna de Terrassa i la Temporada de Música Moderna de Terrassa. Durant la
roda de premsa també es presentarà l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i la Generalitat de Catalunya amb la Casa de la Música de Terrassa. En
acabar la roda de premsa, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) hi haurà una actuació acústica a càrrec del
grup musical INUK.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0:
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, perquè servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Avança 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. A la seu de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Vull
emprendre, per on començo?”. Sessió informativa, de dues hores de durada, dirigida
a emprenedors i emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2ª planta).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia mental. Atès que un
dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i en la
comunitat, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. 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 la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada de la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
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 l’associació Veu
Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i seguretat. Adreçat a
persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “En Bum i el Llibre Màgic de les Fades”.
A càrrec de la Cia Homenots. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 196).
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A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Mobilitat Europea: Fes un Voluntariat
Europeu!”, a càrrec de Víbria Intercultural. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av.
de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Campanya contra les violències masclistes, Terrassa 2017: Marxa exploratòria amb
visió de gènere al Districte 4. A càrrec del Col·lectiu Punt 6. Tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El cosidor d’errades”, de Tessa Julià. A càrrec
de Núria Armengol. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Terrassa llegeix. Presentació del llibre: “Noche de
relatos”, de María Esther Aira. A càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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