Agenda

Dimarts, 13 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del president del Consorci Sanitari
de Terrassa, Eusebi Cima, es reunirà amb el conseller de Salut, Antoni Comín, per
tractar, entre d’altres temes, aspectes relatius al Consorci Sanitari de Terrassa. La
reunió tindrà lloc a la seu del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131159, Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació
de l’Ajuntament de Terrassa, Rosa Maria Ribera, participarà en la presentació del
Premi BBVA de Música, 12è Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra 2016,
juntament amb Belén Latorre, directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes;
Alfons Lerena, director de Centre Banca Clients de BBVA a Terrassa; Antoni
Amorós, representant d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Catalunya; i
Francesc Vallès, director artístic del 12è Premi de Música de Cambra Montserrat
Alavedra. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà una audiència pública amb l’objectiu de rendir comptes amb la
ciutadania, contribuir a una major transparència i fomentar la participació. En
aquesta sessió es respondran les qüestions relacionades amb l’estructura, el
funcionament i el pressupost de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i
Ocupació. L’audiència pública tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la
Cultura, 5).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre 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, perquè 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).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí.”
Aquesta sessió Informativa inicia el camí de l’orientació professional. És una
xerrada, d'unes dues hores de durada, que es fa els dimarts i els dijous cada
setmana. A la sessió informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme des del Servei. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 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).
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A les 14 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’Apoderament per a persones en situació de
canvi professional. Formació adreçada a conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral treballant mitjançant el
Coaching, la Programació Neurolingüística i la teràpia de Cos i Moviment. Tindrà lloc
al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 bis).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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