Agenda

Divendres, 25 de gener

AGENDA
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la directora general d’Indústria
de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villaroya; de la subdirectora general de
Polítiques Actives del Servei d’Ocupació de Catalunya, Sílvia Marchena; i del
director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC,
Jaume Perarnau; farà l’obertura institucional de la Jornada de transferència de
resultats i networking empresarial “ACTE: 10 any innovant en el sector tèxtil” que
tindrà lloc al mNACTEC (rambla d’Ègara, 270). La jornada està organitzada pels
ajuntaments d’Igualada i Terrassa, amb la col·laboració dels ajuntaments de
Manresa i Sabadell i el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i la Generalitat de
Catalunya. A l’acte també assistirà el tinent d’alcalde de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; i portaveus dels Grups Municipals.
La jornada s’adreça a ens locals, institucions, empreses i persones emprenedores
del sector tèxtil-moda. L’objectiu de la jornada és donar a conèixer els resultats i els
beneficis que han generat i que poden generar les accions de política industrial
implantades al sector tèxtil-moda entre el anys 2008 i 2018 des dels Ajuntaments
impulsors de les ciutats d’Igualada, Manresa, Sabadell Mataró, Badalona i Terrassa.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor d’Universitat i
Innovació, Adrián Sánchez, es reunirà amb l’equip universitari de motociclisme
MotoSpirit UPC que li mostrarà el projecte de la nova motocicleta elèctrica de
competició de l’equip. La trobada tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) on es presentaran els membres de l’equip i es
visionaran dos vídeos sobre MotoSpirit UPC. Posteriorment, l’alcalde, el regidor i els
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membres de l’equip es dirigiran al pati de l’Ajuntament on podran veure la nova
motocicleta elèctrica de competició. Motospirit UPC es va iniciar en la temporada
2012-2014 per un grup d’estudiants d’enginyeria industrial de l’UPC de Terrassa
amb l’objectiu principal de fer un projecte industrial que pugui competir a escala
mundial i posicionar la UPC de Terrassa com una escola innovadora i referent en el
món de la competició en l’àmbit universitari. L'equip MotoSpirit participa en la
competició MotoStudent, una competició universitària internacional de prototips
elèctrics.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb una delegació de
la Junta Directiva del Patronat de la Fundació Arxiu Tobella, encapçalada pel seu
president, Aleix Pons, que presentaran l’entitat a l’alcalde i els seus projectes. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte “Tocats de l’ala!!!”. A càrrec de Rosa
Pinyol. Per a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Terços: “La pel·lícula de la vida”, de
Maite Carranza. Per a infants d’onze a tretze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Le rouge et le noir”, d’Stendhal. A
càrrec de Xavi Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
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