Agenda

Dijous, 29 de gener

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat dels regidors de Manteniment Urbà
i Neteja Viària, Pedro Domínguez; i d’Ocupació, José Manuel Jiménez; visitarà el
servei de neteja de grafits que forma part del programa “Terrassa Neteja en Marxa”,
per reforçar la neteja de la ciutat. La visita tindrà lloc al carrer de Castellsapera, 5, al
costat del Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
gener, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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).
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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:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Parla amb... ING Nationale-Nederlanden. L’objectiu
d’aquesta jornada és apropar l’empresa a persones amb perfil professional comercial
per establir contacte i valorar les possibilitats de treball en la companyia. En la
primera part de la jornada, l’empresa exposarà el sector, les necessitats de
contractació, perfils professionals, competències associades al lloc de treball i relació
laboral. En una segona part, les persones inscrites que ho estimin, podran tenir una
trobada personal amb representants de l’empresa per oferir la seva candidatura.
L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català, activitat a càrrec del Banc
del Temps, organitzat per aquesta entitat i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parres. 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: “Contes d’aquí i d’allà”, a càrrec de
Rosa Fité. Activitat per a infants d’entre 3 i 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle: Xerrades per a mares i pares. Xerrada: “Com
podem mantenir les nostres dents per a tota la vida?”, a càrrec de Berta Mur,
odontòloga. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 20 h:
Activitats del Bau House: “Bafarades de poesia”, a càrrec de Blanca Llum Vidal. Al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
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