Agenda

Dimecres, 7 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso, Alfredo Vega, copresidirà el
Consell Rector de la Asociación Red Innpulso (ARINN) Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación, conjuntament amb l’alcalde d’Èrmua i copresident de la Red
Innpulso, Carlos Totorika. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el regidor d’Universitat
i Innovació, Adrián Sánchez; tindrà lloc al Izarra Center d’Èrmua (Zearkalea, 36).
La ciutat de Terrassa ostenta des de l’any 2010 el guardó de Ciudad de la Ciencia y
la Innovación, un distintiu que atorga el Ministerio de Economia y Competitividad de
l’Estat espanyol a aquelles ciutats que fan una aposta decidida per la innovació com
a model integral. En aquest temps, el compromís de Terrassa amb la Red Innpulso,
la xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació, ha estat ferm i s'ha concretat tant en
la participació activa de la ciutat en les actuacions que s’han derivat de la xarxa, com
en l'assumpció del lideratge d'un dels grups de treball, aquell que es dedica a la
modelització de la innovació en ciutats, el Grup 3. Des de juny de 2017, Terrassa
assumeix copresidència de la xarxa, juntament amb la ciutat d’Èrmua.
A les 12.45 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso, Alfredo Vega, copresidirà el
Consell Plenari de la Asociación Red Innpulso (ARINN) Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación, conjuntament amb l’alcalde d’Èrmua i copresident de la Red
Innpulso, Carlos Totorika. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el regidor d’Universitat
i Innovació, Adrián Sánchez; tindrà lloc al Izarra Center d’Èrmua (Zearkalea, 36).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13.30 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en la roda de premsa de presentació
de la Copa del Món d’Esgrima Floret Júnior Masculí que es celebrarà els dies 17 i 18
de febrer al Pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa. A la roda de
premsa, que tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28), també
intervindrà el president de la Federació Catalana d’Esgrima, Miquel Ojeda, i la
presidenta del Club Esgrima Ciutat de Terrassa, Marina Roncal.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”: taller de jardineria i horticultura. A
càrrec d’Eva Moreno. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors,
herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
Biblioteca del Districte 2. S’utilitzarà una zona de 100 m2 aproximats de sauló, i
s’ensenyarà nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants.
Comptarà amb els suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat
visites programades al jardí d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els
expliquen contes i els ensenyen els diferents productes de l'hort. El taller “Jardí de
contes” s'emmarca dins del projecte Terrassa, ciutat amiga de les persones grans.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè Gonzàlez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada amb autor: “Legions romanes. Característiques i
evolució”. A càrrec de l’autor, Sergio Alejo Gómez. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Per carnestoltes fem l’indi!”. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprèn a crear còmics amb Pixton”. A càrrec
d’Àlex Macías. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Nens com jo”, dins del cicle Mes de la
Pau. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”. A càrrec d’Eva
Marbà, Marcela Rubio i Isa Solsona. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa – Casa Alegre: Conferència inaugural: “1850-1950:
Un segle de col·leccionisme a Catalunya”, dins del cicle “Memòria dels
col·leccionisme artístic terrassenc”. A càrrec de Bonaventura Bassegoda, doctor en
Història de l’Art de la UAB. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Casa Alegre (c/ de la
Font Vella, 29).
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