Agenda

Dijous, 24 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
setembre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la presentació de la 2a
Cursa Solidària per a la Infància, que se celebrarà el 18 d’octubre organitzada per
l’entitat Iniciatives Socioculturals Centre d’Esplai Guadalhorce. L’acte tindrà lloc a
l’Hotel Terrassa Park (av. de Santa Eulàlia, 236).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l'espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i de les nostres potencialitats. 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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Capsula informativa:
“Testeja la teva idea: CANVAS”. Sessió pràctica per analitzar, avaluar i desenvolupar
una idea de negoci. Es farà mitjançant el mètode CANVAS d'Alexander Osterwalder.
Posteriorment, les persones assistents podran disposar d'assessorament
especialitzat amb sessions individuals. La càpsula i els assessoraments són gratuïts.
Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers 5, 1r pis).
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 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).
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A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Curs de “Màrqueting
digital i xarxes socials”. Curs de quatre 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, 2n pis).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Lluitar, fugir o fluir. Les moltes eleccions de
la vida”. A càrrec de Marta Matarín. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 20 h:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2015: “Mirades TNT”. Passeig per la
programació del Festival TNT 2015 de la mà de Pablo Gisbert (El Conde de
Torrefiel). A la plaça Vella.
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