Agenda

Dimarts, 7 de juny

AGENDA

A les 15.30 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, la regidora de Ciutadania i Qualitat
Democràtica, Meritxell Lluís; i la regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa
Melgares, assistiran a la Trobada “Apoderant els nosaltres”, organitzada per l’ALEI
(Associació Local d’Entitats per a la Inclusió de Terrassa). L’acte comptarà amb
l’exposició de set experiències d’apoderament col·lectiu de la Xarxa ALEI (La
Trobada, Restaurant del Temps; Hort Comunitari de Caritas; Salut Mental Terrassa –
Club Social Ègara; Ateneu Candela; Consell de participació de PRODIS; GAM Prou
Barreres i Assemblea de persones en situació sense llar vinculades a la Fundació
Busquets), i amb una xerrada a càrrec d’Itziar González, assessora de l’Ajuntament
de Terrassa. Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs amb Certificat de Professionalitat:
“Neteja en espais oberts i instal·lacions Industrials”. Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: 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. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Aspectes a tenir en compte a
l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa dirigida a emprenedors i
emprenedores on 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 (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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 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).
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A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut: “Viatjar amb pocs recursos”, xerrada a càrrec de
Víbria Intercultural. Activitat adreçada a persones entre divuit i trenta cinc anys,
l’objectiu es assessorar per adaptar el CV i aconseguir feina d’estiu. A la Baumann
Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Al Pic de l’hivern ens aturàrem a descansar
sota un arbre” de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient: 25a Setmana del Medi Ambient. Conferència:
“Transició energètica, la darrera oportunitat per combatre el canvi climàtic”, a càrrec
de Ramon Sans, enginyer industrial de la UPC i màster en tècniques de gestió
empresarial per la Universitat Autònoma de Barcelona. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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