Agenda

Dijous, 15 de novembre

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, Juan Carlos Abascal. 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 Saló de Plens de l’Ajuntament de Granada
(pl. del Carmen, s/n, Granada).
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.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a la roda de premsa de
la 5a Cursa Solidària per la Infància organitzada per l’INSOC – Centre d’Esplai
Guadalhorce, que se celebrarà el proper 2 de desembre. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Hotel Terrassa Park (av. de Santa Eulàlia, 236).
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A les 19.30 h:
El regidor de Presidència, Javier García, participarà en l’acte de presentació del llibre
“Camille”, de Bernat Nadal, guanyador del XIV Premi Ciutat de Terrassa Agustí
Bartra, convocat per l’Ajuntament de Terrassa i Amics de les Arts i Joventuts
Musicals. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina: “Autoconeixement”.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
23è Setmana de la Ciència: Tallers: “Els tèxtils del futur es fan a Terrassa” i
“Diverteix-te amb la química dels colors” En el primer taller es farà una presentació
en la que s’explicaran les noves investigacions dutes a terme, amb material i
mostres que podran reconèixer els i les alumnes visitants. En el segon taller es
tractaran diferents conceptes químics, com ara la solubilitat, la concentració, el
coeficient d'extinció molar, l'entorn de les molècules en dissolució, etc. Adreçat a
estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Tindrà lloc a l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (c/ de Colom, 1,
TR3).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec de l’empresa
Clece SA, en la que presentaran l’empresa, la seva història, l’estructura actual de
persones i perfils que es contracten i els processos de selecció. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Formació: “Eines per millorar la productivitat de
l’equip de treball”. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5, passadís B, 2n).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs de mòbil i/o tablet, dins del cicle “Cursos
d’informàtica per a adults”. A càrrec del Punt Òmnia La Fàbrica de Can Tusell.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura
“Norte y sur”, d’Elizabeth Gaskell. Tindrà lloc a CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller “La sostenibilitat, un valor transversal”. El seu
objectiu és el de pensar de manera crítica i experimental l’educació en valors i
emocions des de la teoria de les necessitats de Max-Neef i amb la finalitat de dur a
la pràctica la sostenibilitat. Adreçat, especialment, a la comunitat educativa en el seu
conjunt. Tindrà lloc a l’Ateneu Candela (c/ de Sant Gaietà, 73).
A les 18 h:
Cicle Cerquem salut!: Xerrada: “SAF (Síndrome Alcohòlica Fetal), una realitat
oculta”. A càrrec de Núria Beltran, mare adoptiva d’una afectada per aquesta
síndrome i membre d’AFASAF, Associació de Famílies Afectades de SAF. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes per a la igualtat de gènere”. A càrrec de Sara Genovart,
rondallaire. Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
23è Setmana de la Ciència: Xerrada: “Retornant els fòssils a la vida”. A càrrec
d’Isaac Casanovas, geòleg de l’Institut Paleontològic Miquel Crusafont de Sabadell .
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
23è Setmana de la Ciència: Conferència: “Intervenció de conservació-restauració a
les pintures murals de Pere Viver de la Casa Alegre de Sagrera de Terrassa”. Tindrà
lloc al Museu de Terrassa - Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Filoteca “Els núvols”, d’Aristòfanes. A càrrec de Manel García,
professor de filosofia. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa: Inauguració i conferència
de l’exposició “L’habitació ideal”, de Gabriel Gomera, organitzada pel Departament
de Disseny d’Espais Interiors / Espais Efímers de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
de Terrassa. L’exposició, que pertany al cicle estable d’exposicions d’art i disseny de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, es podrà veure fins al 14 de
desembre a la seva seu (Edifici Vapor Universitari, c/ de Colom, 114).
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