Agenda

Dimarts, 8 de setembre
AGENDA
A les 16 h.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Gent Gran, Rosa Ribera, participarà en
l’acte de comiat dels terrassencs i les terrassenques assistents al 47è Pelegrinatge a
Lourdes. L’alcalde ha estat convidat per la Confraria de la Mare de Déu de Lourdes
de Terrassa, entitat organitzadora de l’acte, que tindrà lloc a la localitat de Lourdes
(França).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: 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. 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: Iniciació a internet. Mòdul B. 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 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 18 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Tastets de circ”, al carrer de l’Infant Martí. A càrrec
de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7.70.
A les 19.45 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Xarivari blues”, espectacle a càrrec de la Cia. Circo
Los. A l’Escenari Infant Martí de la plaça de la Maurina.
A les 21 h:
7è Festival de Circ de Terrassa: “Iceberg”, a càrrec de la Cia. Leandre. A l’Escenari
Xemeneia de la plaça de la Maurina.
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