Agenda

Dimarts, 27 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte institucional amb motiu de la
sessió de la Conferència Episcopal Tarraconense que tindrà lloc a l’Església de
Santa Maria de la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n) amb motiu del 1.400
aniversari del Concili Egarenc, que es va celebrar a la Seu d’Ègara l’any 615. Amb
motiu d’aquesta celebració del 1.400 aniversari, es fa aquesta Sessió de la
Conferència Episcopal Tarraconense que durarà dos dies: el 27 de gener es
celebrarà a Terrassa i el 28 de gener tindrà lloc a Barcelona.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, rebrà i
saludarà els participants en la 2a Trobada Xarxa Catalana de Ciutats Innovadores.
En la jornada participaran la directora del Servei d’Innovació, Recerca i
Desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa i directora del Parc Científic i
Tecnològic de Terrassa Orbital 40, Esther López; el director d’Innovació de l’IMI –
Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, Eduard Martín; i el president de Lead To
Change, Xavier Marcet. La trobada tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Activa l’autoconeixement". En aquest
espai de coneixement es vol obrir 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, per a què 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 de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Eines 2.0 per a la recerca de feina".
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 més 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 a l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Eines 2.0 per a la recerca de feina".
En aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del currículum
vitae com a eina imprescindible a l’hora de buscar feina. Es composa de dues
sessions, la primera de cinc hores de durada, on es treballa el concepte teòric de
currículum, presentació i consells sobre aquest, tipus que existeixen i anàlisi del
propi CV, i una segona sessió individual que consisteix en una entrevista amb la
persona que ha guiat la sessió per aprofundir en cada cas individual. Tindrà lloc a
l’Edifici 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).
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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). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Formació als Puntxarxa: Iniciació a Internet i correu electrònic, a càrrec de Josep
Puig. Adreçat a persones que volen iniciar-se en el món de les TIC. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 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:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes del món”. Sessió de contes
tradicionals de diferents països per tal d’apropar els infants a les diferents cultures
que conviuen amb ells. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El mejor lugar del mundo es aquí mismo”, de
Francesc Miralles, a càrrec de Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Trobades a la terrassa: presentació del llibre
“Silencis”, de Pep Busquet, a càrrec de l’autor. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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