Agenda

Dimarts, 17 de gener
AGENDA
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, acompanyat del soci fundador i director gerent de Bridge4Mobility (B4M),
David Antón, oferirà una roda de premsa per presentar la nova edició de la Formació
Professional Dual a Alemanya adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys que vulguin
treballar i formar-se a Alemanya amb el sistema FP Dual, formació que combina, de
manera remunerada, els estudis a les aules amb l’experiència laboral. La
presentació tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu CV”. El
currículum és l’eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. En aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l’hora de buscar feina. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L’inici del camí. Cap a
l’orientació professional”. És una xerrada on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació per tal de triar aquelles
que més puguin interessar segons la situació o interessos de les persones. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: Grups de conversa en català. Nivell avançat, 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) 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: Curs: “Iniciació a la informàtica i Internet”. Curs bàsic
dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’ús de l’ordinador i d’Internet.
Tindrà lloc 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Trenca els hàbits negatius i assoleix els
teus objectius”. Dins del cicle “Xerrades per a mares i pares”, a càrrec de Jordi
Pagés i Carles Guillamón de TroposMind. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Secrets de Museu”:
un recorregut per l’interior del CDMT. “Secrets de Museu” és un itinerari guiat pels
espais menys coneguts del CDMT, les seves reserves. En aquesta activitat es
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visiten tres dels vuit espais que estan habilitats com a reserves del CDMT. En ells,
els visitants poden gaudir de la indumentària i els complements històrics dels segles
XVIII, XIX i XX, de forma directa i sense vitrines. Durant aquesta visita es poden
descobrir també algunes de les tasques de conservació i emmagatzematge del
patrimoni tèxtil que es desenvolupen quotidianament al CDMT. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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