Nota de premsa
Terrassa, 2 de juny de 2015

Baumann Oficina Jove organitza un programa
d’activitats juvenils pels mesos de juny i juliol
La primera, demà, serà una sessió d’assessorament per a buscar feines d’estiu

A partir de demà dimecres i fins els 15 de juliol la Casa Baumann acollirà un seguit
d’activitats programades per Baumann Oficina Jove. Bona part de les activitats estan
relacionades amb el període de vacances escolars que la majoria de joves
començaran aquest mes de juny.
La primera proposta del programa arribarà demà dimecres. Es tracta d’una sessió
dedicada a assessorar i orientar els i les joves que vulguin buscar feina temporal per
a aquest estiu. A la sessió, que anirà a càrrec de professionals del servei d’Ocupació
de l’Ajuntament de Terrassa, es donaran pistes sobre quines tipologies de feines es
poden trobar i sobre com preparar el currículum per a optar a un d’aquests llocs de
treball. L’activitat tindrà lloc demà a les 18.30h.
Una altra activitat serà el Taller de les Intel·ligències, una proposta adreçada
específicament a joves menors de 18 anys a càrrec de l’educadora social Maria
Navarrete. En aquesta sessió els participants aprendran sobre els diferents tipus
d’intel·ligència humana i podran explorar de manera divertida en quines d’elles estan
més ben dotats. L’activitat tindrà lloc dilluns vinent a les 18 h.
També la setmana vinent, en aquest cas dimarts, 9 de juny, tindrà lloc la xerrada
“Viatjar amb pocs resursos”, en què es detallaran diferents opcions econòmiques de
viatges per a aquest estiu. La sessió, que tindrà lloc a les 18.30 h, anirà a càrrec de
membres de l’entitat La Víbria Intercultural.
El programa d’activitats inclou també una xerrada sobre el Banc del Temps, el 17 de
juny. L’activitat anirà a càrrec de la tècnica del Projecte Banc del Temps Sònia
Romero, i té com a objectiu donar a conèixer entre el jovent aquest sistema
alternatiu d’intercanvi de serveis sense diners.
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L’única activitat programada que tindrà dues sessions serà el taller de fotografia de
viatges, una de les propostes habituals del servei de Joventut en aquesta època de
l’any. El taller s’impartirà els dies 8 i 15 de juliol de 18 a 19.30h i s’adreça a usuaris
de tota mena de càmeres que vulguin adquirir coneixements bàsics sobre tècniques
fotogràfiques, composició i consells pràctics. El taller anirà a càrrec de Pepe Badia,
tècnic de joventut i fotògraf amateur.
Finalment, el dissabte 11 de juliol, a les 21.30 h, tindrà lloc l’activitat “Com participen
els i les joves a la teva ciutat?”, una sessió que inclourà el visionat de vídeos
realitzats per joves d’Itàlia, Romania, França i Terrassa sobre aquest tema.
Totes les activitats seran gratuïtes i es faran en diferents espais de la Casa
Baumann. Cal inscripció prèvia, atès que les places són limitades. Més informació a
www.casabaumann.cat, al telèfon 937848390, al correu casa.baumann@terrassa.cat
o a www.facebook.com/casaBaumann. Presencialment, a Baumann Oficina Jove
(Av. Jacquard, 1) de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i divendres de 9 a 14
h).

NOTA: adjuntem, en document a part, el programa complet.
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