FÒRUM PATRIMONI INDUSTRIAL
Dilluns 27 de Febrer del 2016
Elisabeth Lazagabaster, llicenciada en dret i Marta
Malleu, pintora i esmaltadora parlaran del llibre
“Converses inacabades amb Josep Garriga i Serra”,
que han escrit sobre l’enginyer mecànic Josep
Garriga i Serra.
El propòsit de la conferència és fer una petita
miscel·lània sobre la vida, les innovacions i invents
d’en Josep Garriga.
Veurem un perfil del personatge que era polièdric,
seductor, inventor...
Passarem per un ràpid resum de la seva vida,
truncada en plens estudis per la guerra civil, l’exili,
la tornada, la frustració...
I, llavors, la lluita aferrissada per la innovació i la
invenció. I com aquesta lluita el va portar a una
faceta més social en l’ajut proporcionat a molts
innovadors i inventors, per tirar endavant la
creativitat industrial en el seu propi país; en els
impediments i reversos que va trobar
constantment; i la seva perseverança en aquesta pugna per fer realitat els seus somnis i els de
la gent del seu entorn.
En Pere Forès, beneficiari de la dedicació del senyor Garriga a innovadors que començaven,
donarà el seu testimoni.
Elisabeth Lazagabaster, Cursa estudis de Comerç orientats a treballs administratius.
Des de 1961, treballa en diverses empreses multinacionals i de servei públic de diferents àrees
d’activitat.
El 1993 inicia estudis de Dret a la UNED. Es llicencia el 2000. Cursos de narrativa a l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, especialitat en conte per a adults. Ha obtingut diversos
premis i mencions.
Marta Malleu, Cursa estudis a l’Escola Massana, especialitat esmalts. Estudis a Eina, història
de l’art i pintura amb Josep Guinovart.
Professionalment es dedica als esmalts i a donar classes de dibuix i pintura.
1986 funda amb Rosa Mascaró URBART EQUIP, que es dedica als esmalts artístic/industrial per
a Arquitectura i Interiorisme. Diversos premis i reconeixements. Diverses obres públiques i
privades a Catalunya, Madrid, Erfurt... Sòcia i membre de la Junta de l’AAIP-FAD.
2000 Escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonès, especialitat conte per a adults. Diversos
premis i mencions.
Lloc:

Auditori Pompeu Fabra
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39, 5a planta. 08003 Barcelona
Hora: 18.30 h
Cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org

