Agenda

Dimecres, 16 de setembre

AGENDA
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al primer Consell d’alcaldes i
alcaldesses del Vallès Occidental del mandat 2015-2019. Durant el Consell, se
celebrarà una reunió extraordinària de l’ens comarcal que abordarà el Pla Comarcal
d’Acollida a Refugiats. La reunió tindrà lloc al Consell Comarcal del Vallès Occidental
(ctra. N-150, km 15, Terrassa).
Els mitjans gràfics podran accedir a la reunió del Consell d’alcaldes i alcaldesses a
l’inici de la sessió, a les 9 h, per tal d’obtenir imatges, a la Sala de Plens. Un cop
acabada la reunió es farà l’atenció als mitjans de comunicació, aproximadament a
les 10 h.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç, Amadeu Aguado, assistirà a
la inauguració de la Llibreria La Temerària (c/ de la Unió, 7).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de selecció i també
practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar
quina és la candidatura més adequada per formar part d'un equip de treball
determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Samfaina de contes”. Activitat adreçada a famílies amb infants
d’1 a 3 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Motivació i Mindfulness: viure la plena
consciència”. A càrrec de Gemma Segura, coach i formadora de Mindfulness i
Eugenia Dinarès, motivadora i risotera. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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