Agenda

Dijous, 17 de setembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de l’alcaldessa de Matadepera,
Mireia Solsona; del president del Grup de Geganters de Terrassa, Santi Serrano; i
de l’arxivera en cap de Terrassa, Teresa Cardellach; participarà en la inauguració
de l’exposició “Gegants de Terrassa i Matadepera”, una iniciativa de l’Arxiu Històric
de Terrassa i l’Arxiu municipal de Matadepera, que compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona, dins del seu programa d'activitats de la Xarxa d'Arxius
Municipals. A l’acte també hi assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores. L’acte tindrà
lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich,
268).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de lliurament del 14è Premi
BBVA de Pintura Ricard Camí i la inauguració de l’exposició d’obres finalistes
d’aquesta edició. L’acte, al que també assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores,
tindrà lloc a la Sala d’Actes del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, moderarà la taula rodona:
“La crisi dels refugiats de Síria: causes i conseqüències”, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa. La taula comptarà amb la presència de Susanna Nicolàs,
coordinadora de l’Àrea Social de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat; d’Enric
Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya; i de Joan Reventós, director del Comitè
Català de l’ACNUR. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la presentació de la 32a Diada Sardanista i del 43è Aplec de Terrassa,
actes organitzats per la Federació Sardanista de Catalunya, que se celebraran
aquest cap de setmana a la plaça Vella. L’acte inclourà una conferència sobre la
figura del compositor català Enric Morera a càrrec d’Anna Costal, doctora en
Musicologia; i la lectura del pregó de presentació a càrrec de Roser Junquera, néta
d’Enric Morera. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
ALTRES ACTIVITATS
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: Iniciació a la informàtica Mòdul A. 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).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. 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: Monogràfic d’Economia
Social: “Emprendre col·lectivament”. A la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers
5, passadís B, 2n pis).
A les 10.30 h:
Activa el +60: Visita a ermites i capelles de Terrassa. Visita a la Capella de Sant
Jaume (c/ de Jacint Badiella, 7). Activitat organitzada pel Servei de Promoció de la
Gent Gran.
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).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

