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Sant Quirze del Vallès ha obert avui el Fòrum de Tecnologies i Innovació, robòtica i
automatització a la 4a revolució industrial
El tinent d’Alcaldia Àlex Brossa ha destacat la importància de col·laborar en
projectes supramunicipals i aconseguir recursos per a les empreses locals

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès participa avui en el Fòrum de Tecnologies i Innovació
Robòtica i automatització a la 4a revolució industrial, que co-organitza amb els ajuntaments
de Sabadell i Barberà del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona. El tinent
d’Alcaldia de l’àrea d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa ha estat l’encarregat de
donar la benvinguda institucional, juntament amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Brossa ha destacat que “des del servei a l’Empresa de l’Ajuntament portem anys col·laborant
en projectes que aporten valor al teixit productiu del territori, i aquest n’és un clar exemple.
Pensem que cal fomentar el treball en clau supramunicipal, per ser més eficients i captar
més recursos de les administracions grans per al nostre territori. Ens trobem en una comarca
clau, innovadora en el creixement i aquest és el missatge que hem de donar a les persones
emprenedores perquè el talent es quedi a casa!.”

La conferència “Valor afegit de la Robòtica Col·laborativa” ha seguit a la presentació
institucional. Hi han intervingut el director general de Vicosystems, Juan José Coronado; el
director de desenvolupament de negoci de Vicosystems, Jorge Ruitiña; el director de
Solidsafe i TüvFsEngineer, Pablo Fernández; i el director de Xari Creixell, SL, Xavier Creixell,
oferint una visió integral d’allò que aporta la robòtica col.laborativa a les pimes a l’hora de
fer més eficients els seus processos productius.

La jornada ha continuat amb un cafè networking, per posar en comú projectes i experiències.
Seguidament, s’ha organitzat un “Marketplace”, en el qual 17 empreses, han presentat
solucions tecnològiques a reptes innovadors, en intervencions de tres minuts per
presentació.
Finalment, un “Brokerage” ha tancat la jornada. Es tracta d’un format que permet els i les
empresàries trobar-se en el marc d’entrevistes curtes, de manera que puguin trobar socis
comercials, o partners, fer contactes, etc.
La jornada ha tingut lloc al Centre d’Empreses Industrials de Sabadell, a Can Roqueta.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès treballa per a l’eliminació de les violències
masclistes des dels centres educatius
L’Institut Sant Quirze va escenificar ahir una obra de teatre fòrum per reflexionar
sobre l’amor romàntic i les relacions de poder en parelles joves

Un total de 150 nois i noies i el professorat de l’Institut Sant Quirze van participar ahir en el
teatre fòrum organitzat a La Patronal, i adreçat a l’alumnat de 1er de batxillerat. L’activitat
s’emmarca en la programació de prevenció de les violències masclistes que durant tot l’any
es realitzen als centres de secundària i que forma part del programa d’actes de la campanya
del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de les violències masclistes, que treballa
activament l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’objectiu de l’obra de teatre d’ahir era fer reflexionar al jovent sobre l’amor romàntic i les
relacions de poder en les parelles joves, per tal de fer evidents els factors que intervenen en
una relació de violència masclista.
La peça teatral representada plantejava la relació entre dos joves, l’Andrea i el Toni, que es
coneixen del barri de tota la vida i comencen una relació que va més enllà de l’amistat.
Durant l’obra es comparteix amb l’alumnat els passos que segueixen pel camí que va des
del feliç enamorament fins a la manipulació més visible. Un cop representada, l’alumnat va

participar en la detecció d’aquells factors que havien fet possible la relació de violència, i
què es pot fer tant per prevenir com per intervenir-hi.
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