Agenda

Dimarts, 29 de setembre

AGENDA
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de lliurament de diplomes i dels premis local de la 6a edició del
Programa Yuzz. Els participants en el Programa Yuzz competeixen a cada centre
per ser escollits el millor projecte local i guanyar una plaça per viatjar a Silicon
Valley, la meca de la innovació mundial, del 29 d’octubre al 4 de novembre. A la
seva tornada, els guanyadors locals, presentaran les seves idees davant d’un jurat
integrat per representants del Banc Santander, CISE i entitats col·laboradores. Dels
42 guanyadors locals se seleccionaran els tres finalistes que rebran un premi
econòmic (30.000, 20.000 y 10.000 euros) per al seu desenvolupament.
L’Ajuntament de Terrassa, com a partner local, premiarà al guanyador amb una
estància de 6 mesos en un dels espais de coworking de la ciutat. L’acte tindrà lloc a
l’Euncet Business School (ctra. local BV - 1221 Talamanca, km 3).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Via Lucis.
Autorretratos con poemas”, d’Angélica Liddell, dins del Festival TNT – Terrassa
Noves Tendències 2015. La mostra es podrà veure fins al 4 d’octubre a la sala
d’exposicions d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a la informàtica. Mòdul A. Formació
inicial per a persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. 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 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Curs de màrqueting
digital i xarxes socials. 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).
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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).
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