Agenda

Dimarts, 16 d’octubre

AGENDA
A les 18.30 h:
La tinenta d’alcalde Eva Candela, oferirà una audiència pública per exposar a la
ciutadania les accions de govern més rellevants i atendre les seves preguntes o
peticions en matèria d’Habitatge, Gent Gran, Salut i Esports. Les audiències
públiques constitueixen un espai de participació i debat per a la ciutadania que vol
implicar-se més activament en la ciutat, i estan regulades pel reglament de
participació ciutadana. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
L’assistència i participació a les sessions és oberta a tota la ciutadania, amb
inscripció prèvia a https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques. Des d’aquesta
pàgina es pot accedir a un formulari d’inscripció on s’ha de fer constar el nom i el
correu electrònic, indicar a quina sessió o sessions es vol assistir i consignar les
preguntes que es vulguin fer al membres del Govern.
A les 19 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà al
Cinefòrum sobre el documental “Chocolate de paz. El cacao desafiando a la
violencia”, de Gwen Burnyeat i Pablo Mejía Trujillo, dins del cicle “Colòmbia, el llarg
camí cap a la pau, amb diverses activitats que volen transmetre el moment actual
que viu el país llatinoamericà després de la signatura dels acords de pau de
l’Havana. L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9). En acabar la
projecció hi haurà un debat amb persones expertes en el conflicte colombià.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. 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 dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95 ).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement “Twitter per la recerca de
feina”, per proporcionar les eines i recursos necessaris per augmentar l'autonomia i
l'eficiència en la recerca de feina, configurar una recerca personalitzada segons
l'objectiu laboral i els interessos professionals, realitzar un projecte de màrqueting
personal en la recerca de feina per Internet i conèixer i saber utilitzar els actuals
canals de captació de personal. Tindrà lloc a l’edifici 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, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què 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 (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català, de nivell inicial. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
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(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Fuig, bèstia!”. Activitat recomanada per a infants a partir de 3 anys
i que s’emmarca en la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. A càrrec de
Sherezade Bardají. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (c/ de Sant
Cosme, 157).
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