Agenda

Dimecres, 18 de novembre

AGENDA
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport,
Marc Armengol, participarà en la darrera sessió de participació ciutadana del Pla de
Mobilitat 2016-2021. En aquesta sessió es presentaran les principals propostes del
Pla de Mobilitat i es demanarà als ciutadans i ciutadanes que n’exposin la seva
opinió. Mitjançant grups de treball es tractaran les mesures que preveuen estructurar
el model de mobilitat de la ciutat en un futur. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal President Macià de Terrassa (rambla de Francesc Macià, 189).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament, Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la inauguració de l’exposició
temporal: “Grífols: Tres generacions al servei de la salut”, que tindrà lloc a l’espai
Empreses centenàries catalanes del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
– mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). La mostra, a la inauguració de la qual també hi
assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores, destaca la història de Grífols, que va
lligada a la crònica d’una família que va aixecar una empresa des de la seva passió
per la investigació, fins a transformar-la en una multinacional que cerca de solucions
innovadores per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.
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Al llarg del vespre:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició i
conferència “Ladissenyadora en 4D”. La inauguració de la mostra, que es podrà
veure fins al 18 de desembre i que anirà acompanyada d’una confèrencia, pertany al
cicle estable d’exposicions dels cicles formatius que s’imparteixen a l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, concretament del departament de Cicles
Formatius de Grau Professional de Gràfica Publicitària i Gràfica Interactiva.
Ladissenyadora en 4D és un estudi de disseny creat al 2007. L’acte, que s’iniciarà a
les 20.30 h, tindrà lloc a la sala d’exposicions de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de
Terrassa Edifici Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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 h:
Reunió de la Xarxa INNPULSO de Ciutats de la Ciència i la Innovació: Responsables
de la Xarxa INNPULSO visitaran Terrassa. La trobada, que es durà a terme a la sala
d’actes del Qu4drant.0 (carrer dels Telers, 5, passadís B, 2a planta) vol aprofundir
en les línies de col·laboració establertes entre els membres de la Xarxa, així com
iniciar noves sinergies de treball a l'entorn de la innovació i de les Smart Cities. La
reunió es farà entre les 17 i 19 hores i hi assistiran representants de ciutats com
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Mataró, Viladecans, Adeje, Alcoy, València, Ermua, Àvila, Sant Boi de Llobregat,
Lleida i Terrassa.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Fes una màquina de fer gargots”, a càrrec
de FabLab Terrassa. Per a infants a partir de vuit a dotze anys. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Cuidar-te per estimar-te”. A càrrec de Mónica
Cubero, coach, terapeuta i experta en estètica emocions d’atenció preventiva i
psicopedagogia infantil. A la Biblioteca del Districte (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Terrassa contra la violència masclista: Conferència: “Neus Català, seguim aprenent
de tu!”. Xerrada sobre les lliçons de vida que podem aprendre e l’última supervivent
catalana d’un camp de concentració nazi i Medalla d’Or de la Generalitat de
Catalunya. A càrrec de Rosa Vendrell, periodista amb mirada de gènere. Activitat
organitzada pel Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració
del Servei de Polítiques de Gènere. Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa
i Argemí, 11).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre el dol: “Explica’m què ha passat! Les
pèrdues, la mort i el dol en els infants”, a càrrec de Pilar Viciana. Activitat adreçada a
famílies amb infants i joves per parlar del dol. La xerrada està adreçada a persones
adultes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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