Agenda

Dimarts, 8 de novembre

AGENDA
A les 13 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà la
constitució de la Comissió d’Igualtat i Nova Ciutadania de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM). L’acte tindrà lloc a la seu de l’ACM (c/ de València,
231, 5a planta, Barcelona).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Xarxes Professionals Eines 2.0”.
Aquest espai està pensat per aquelles persones que es troben en situació de
recerca de feina i que volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes
professionals són un canal a tenir en compte en la recerca d’ocupació. A l’entorn
competitiu en que ens trobem, en el que la globalització i la tecnologia han donat lloc
a la recerca de professionals a nivell mundial, s’ha ampliat la competència a l’hora
de trobar feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai es podrà 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
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quina és la candidatura més adequada per formar part d’un equip de treball
determinat en una empresa. 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).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. Es
tracta d’una sessió informativa del camí de l’orientació professional, on es dóna a
conèixer les diferents actuacions que es duen a terme, per tal que es pugui triar
entre aquelles que més s’adaptin a la situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici
Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15.30:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 2a edició Terrassa
Cooperativa. “Saps quin és l’impacte social del teu projecte?”. Seminari per a
projectes ja creats o de nova creació dins del marc d’aquest programa. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tallers d’alfabetització digital per a persones de + 55
anys. “Comunicació a través del mòbil. App’s i WhatsApp”. Adreçat a persones de
més de 55 anys que volen treure profit al seu telèfon intel·ligent o tauleta. Tindrà lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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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).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: Dimarts als districtes. Teatre: “La
memòria de l’aigua”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim,
66). Per a més informació: http://governobert.terrassa.cat/aigua.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: ”Activity English”. Activitat adreçada a infants de set a
deu anys, en anglès a càrrec d’una persona voluntària. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Conta-contes: “El
viatge”, a càrrec de Taleia Cultura. Dintre del Cicle #Terrassarefugi. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
L’Hora del conte: “El viatge”, a càrrec d’Alba José. Activitat adreçada a infants a
partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “La guerra de les salamandres” de Karol
Capek, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

