Agenda

Dimarts, 22 de setembre

AGENDA
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i
Turisme, Amadeu Aguado, participarà en l’acte de presentació del 3r Festival de
Música & Gintònic, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca. L’acte tindrà lloc a El Cafè de l’Aula (c/ de Volta, 37).
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: Iniciació a internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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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 15.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Curs de quatres
sessions destinat a proporcionar les eines necessàries a les empreses per tal que
puguin desenvolupar i implementar una estratègia de màrqueting digital eficient,
crear i gestionar continguts digitals que interessin als seus clients i aprendre a
utilitzar les principals xarxes socials amb finalitats i objectius de branding corporatiu.
Al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’animació “Stop Motion”. Curts animats a través
de fotografies! Activitat adreçada infants majors d’11 anys. L’acte tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18h:
Nascuts per llegir: “Cantem i ballem amb el Quico”. Activitat adreçada a infants de 18
a 36 mesos. A càrrec d’Eva Fernández i Carme Martínez. L’acte tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 20.15 h:
Temporada d’òpera i ballet: Romeu i Julieta (Ballet). Transmissió des de la Royal
Opera House de Londres. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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