Sant Cugat del Vallès es mou

SET
28

Inaugurem l'exposició del "Mou-te pels Quiets" a
Sant Cugat. 24 personalitats captades per l’ull
inquiet de Jordi Ribó al hall de l’Ajuntament. Ens
acompanyaran la tinenta d’alcalde de polítiques
socials Carmela Fortuny, Màrius Serra, autor de
“Quiet”, Jordi Ribó, fotògraf i Cécile de Visscher,
directora de Nexe Fundació. T’hi esperem.

Una girafa blava a la biblioteca!

OCT
02

A les 12 h. els més petits podran entrar al món de la
“Mimi, la girafa blava” a la Biblioteca del Mil·lenari de
Sant Cugat del Vallès. Un taller de contes molt
especial de la mà de Sara Torrents.

Empreses compromeses a EsadeCreapolis

OCT
04

A les 20h. “Responsabilitat Social: Camins cap a una
exitosa relació entre empresa i ONG” a EsadeCreapolis. Una conferència presidida per Jil van Eyle,
economista i creador del “Teaming”, Màrius Serra,
autor de “Quiet” i Cécile de Visscher, directora de
Nexe Fundació, entre d’altres. Un punt de trobada
entre administració pública, empresaris i el tercer
sector. Aforament limitat.

Granollers es mou el 20 del 10 a les 20

OCT
20

NOV
06

L'exposició es mou a la Fàbrica de les Arts Roca
Umbert de Granollers i s’inaugura el dia 20 a les 20h.
L'exposició, amb les 24 fotografies de Jordi Ribó, es
podrà veure fins el 5 de Novembre a la nau "Dents de
Serra" del centre. Presentació a càrrec de Màrius Serra,
Jordi Ribó i Cécile de Visscher. Tothom hi és convidat.

I per fi... la GRAN SUBHASTA de Mou-te!
Vine a licitar a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de
Granollers a les 19:30 h. L'acte, conduït per Màrius
Serra i que comptarà amb la presència d'alguns dels
protagonistes de les fotografies, promet ser un acte
molt atípic! Per veure les peces entra al nostre web.

Tota la informació a

www.moutepelsquiets.cat

