Agenda

Dimarts, 19 de gener

AGENDA
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
rebrà una delegació de la junta directiva del CD Can Parellada encapçalada pel seu
president, Francisco Garzón. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a l’acte de presentació
del documental promocional “L’enigma de les pintures de la Seu d’Ègara”, dirigit per
Antoni Verdaguer i impulsat per l’Associació Cultural 21 de novembre. L’acte tindrà
lloc a la sala gran del Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement, s’explicarà quines són les fases d'un procés de selecció i es practicarà
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).
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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 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. 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. 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. 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 (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Internet segura”. A càrrec dels Mossos
d’Esquadra. Adreçada als participants del projecte Parella TIC. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Un conte, un somni: “Tinc una cua de peix”. A càrrec de l’Escola
Bressol El Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Adéu, nena”, de Raymond Chandler. A
càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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