Agenda

Dijous, 14 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y
la Innovación, Alfredo Vega, copresidirà juntament amb l’alcalde d’Ermua i
copresident de la Red Innpulso, Juan Carlos Abascal, el Consell Rector de la Red
Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, on participaran prop d’un
centenar de representants dels més de 60 municipis que formen part de la xarxa,
entre càrrecs electes i personal tècnic. A l’acte, que tindrà lloc a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa (c/ del Violinista Vellsolà, 37), també participarà la directora
general d’Investigació, Desenvolupament i Innovació del Ministeri de Ciència,
Innovació i Universitat, Teresa Riesgo; i assistiran el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el regidor d’Universitat i
Innovació Adrián Sánchez.
L’Ajuntament de Terrassa forma part de la Red Innpulso, de Ciudades de la Ciencia
y la Innovación, des de l’any 2010, any en què es va crear el distintiu, adoptant un
paper molt actiu a la xarxa i liderant el Grup de Treball 3 “Desarrollo de un modelo
de ciudad innovadora”, format per 45 ciutats de les més de 60 que integren la xarxa.
La Red Innpulso té com a objectiu exercir, per als municipis que en formen part, com
a centre receptor i distribuïdor d’informació relacionada amb la investigació, el
desenvolupament i la innovació en tots els seus àmbits, tant a nivell local, estatal o
internacional, potenciant l’intercanvi d'experiències, metodologies d’innovació o
solucions tecnològiques entre els seus membres. Una plataforma per als municipis
associats per arribar a altres administracions públiques i organismes internacionals.
A més, la Red Innpulso també vol ser un fòrum tècnic i d’assessoria per al
desenvolupament de projectes d’interès alineats amb l’estratègia estatal de ciència,
tecnologia i innovació.
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A les 9.30 h, abans del Consell Rector, l’alcalde de Terrassa i copresident de la
Red Innpulso, Alfredo Vega; l’alcalde d’Èrmua i copresident de la Red
Innpulso, Juan Carlos Abascal; i la directora general d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat,
Teresa Riesgo; oferiran un contacte als mitjans de comunicació que ho
desitgin a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (c/ del Violinista
Vellsolà, 37). Els mitjans gràfics i audiovisuals que ho desitgin també podran
prendre imatges del Consell Rector i del Plenari de la Red Innpulso de
Ciudades de la Ciencia y la Innovación al principi dels mateixos.
A les 12.15 h:
L’alcalde de Terrassa i copresident de la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y
la Innovación, Alfredo Vega, copresidirà juntament amb l’alcalde d’Ermua i
copresident de la Red Innpulso, Juan Carlos Abascal, el Plenari de la Red Innpulso
de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, on participaran prop d’un centenar de
representants dels més de 60 municipis que formen part de la xarxa, entre càrrecs
electes i personal tècnic. A l’acte, que tindrà lloc al Centre Universitari de la Visió
(pg. del Vint-i-dos de Juliol, 660), també participarà la directora general
d’Investigació, Desenvolupament i Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitat, Teresa Riesgo; i assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el regidor d’Universitat i Innovació Adrián
Sánchez.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà l’acte de lliurament dels Premis
Muncunill a la Innovació 2019, atorgats per l’Ajuntament de Terrassa. A l’acte
assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado; el regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez; portaveus dels Grups
Municipals; membres de la Corporació Local; i alcaldes i alcaldesses participants al
Consell Rector i al Plenari de la Red Innpulso celebrats prèviament a Terrassa.
L’acte de lliurament dels premis tindrà dues parts. Una primera que comptarà amb la
intervenció de Virgina Castelló, creadora i presidenta de Música en Vena, una
associació sense ànim de lucre nominada al Premi Muncunill a la innovació en la
categoria cultural d’àmbit estatal a l’edició del 2018 que té com a objectiu millorar les
estades hospitalàries de pacients, familiars i personal sanitari a través de la música
en directe i que combina elements com la innovació cultural i la innovació social en
benefici de les persones.
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Posteriorment començarà l’acte de lliurament dels Premis que lliuraran l’alcalde de
Terrassa, Alfredo Vega; la directora general d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya, Matilde Villaroya; i la directora general d’Investigació, Desenvolupament i
Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat, Teresa Riesgo. Per
finalitzar l’acte institucional al Teatre Principal, conduït per la periodista Anna
Boadas, es donarà pas a l’actuació de Los Vivancos, un espectacle innovador on es
fusionaran disciplines com el flamenc, el ballet o el ball contemporani. Finalment, les
persones assistents es dirigiran a la Sala Muncunill on tindrà lloc una trobada
relacional(pl. Didó, 3).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a l’acte de Graduació del curs
acadèmic 2017-2018 de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. L’acte, que
tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. de les Lletres, 1) comptarà amb la
conferència “Filosofia per a una vida pitjor” a càrrec del professor i escriptor Oriol
Quintana.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina: “Autoconeixement”, en el
que es tractarà de trobar resposta a preguntes sobre els interessos i motivacions
propis, a les aptituds, actituds, formació i experiència laboral, per tal de trobar un
perfil professional que s’ajusti a la realitat i que encaixi al mercat laboral. Tindrà lloc
a la sala d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activa el +60: Exposició guiada de “Rembrandt. Geni del gravat”. Mostra de
cinquanta gravats inèdits del pintor i gravador holandès del segle XVII, que formen
part de la Col·lecció Furió. L’exposició es podrà veure fins al 24 de febrer al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Curs d’informàtica bàsica”. A càrrec de
Pablo Ceballos. Destinat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Conviure amb animals. Què hem de saber?”. A
càrrec d’Elisabet Jiménez, educadora canina i auxiliar de veterinària. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Llegir per créixer: Laboratori de creativitat: “Pim pam Pomelo”. Destinat a infants de
quatre a nou anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de literatura infantil i juvenil per a adults. A càrrec de
Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
80è Aniversari del Comiat de les Brigades Internacionals: Acte commemoratiu a
Terrassa, a càrrec d’Enric Cama, historiador, i de Juan M. Calvo, d’Amical de
Mathausen. Tindrà lloc l’Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Filoteca: Trilogia de l’obra “Claus i Lucas” (“El Gran Cuaderno”,
“La Prueba” y “La Tercera Mentira”) de l’escriptora hongaresa Àgota Kristof. A càrrec
d’ADHOC, Vallès Occidental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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