Agenda

Divendres, 22 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor d’Universitat i
Innovació, Adrián Sánchez, farà la inauguració de la 1a Jornada Indústria Tèxtil i
Sostenibilitat, organitzada per l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial
de Terrassa (INTEXTER). A la Jornada participaran més d’un centenar d’empresaris,
tècnics, investigadors/es i dissenyadors/es de la indústria tèxtil i de la moda
espanyola. INTEXTER és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), que adreça les seves activitats a fomentar la investigació i la cooperació
industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins. L’acte, que
comptarà amb diverses ponències a càrrec d’experts en el sector tèxtil, tindrà lloc a
la sala d’actes de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials – ESEIAAT (c/ de
Colom, 11).
A les 15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la Festa de Final de Curs de l’Escola
Municipal d’Educació Especial FATIMA que es farà a la mateixa escola (c/ de
Vacarisses, 2).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en l’acte
d’inauguració del nou punt d’Informació Universitària ubicat a la seu del Servei de
Joventut de l’Ajuntament de Terrassa situada a la Casa Baumann (av. de Jacquard,
1). El nou punt d’Informació Universitària consisteix en un espai habilitat amb un
plànol del campus on es troben identificats tots els centres i serveis que el col·lectiu
universitari te a la seva disposició així com una connexió via tablet a la pàgina web
del servei d’Universitats on es pot trobar de forma fàcil i ràpida tota la informació
relacionada amb les necessitats i ofertes del sector universitari a la ciutat, com ara
lloguer d’habitacions, pisos compartits, transports i mobilitat, salut, cultura, esport o
l’oferta d’aules d’estudi en època d’exàmens, entre d’altres serveis.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: “Màrqueting personal”. Destinada a
conèixer la importància de la marca personal i els passos necessaris per crear-la,
identificar les estratègies necessàries per a la seva projecció i visibilitat a la xarxa.
Tindrà lloc a Foment de Terrassa 4 (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Altres portals i recursos de feina”.
Consistirà en donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat,
Rubí, Sabadell i Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran
portals de recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina:
empreses de treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura.
Finalment, es mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la
recerca de feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
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A les 18 h:
10è Cicle Sons Clàssics: “Sons Cèltics”. Música antiga i tradicional anglesa i
irlandesa, a càrrec del grup vocal i instrumental Sons Cèltics, integrat per alumnes
de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa i dirigit per Jordi
Reguant. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).

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

