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El Centre Cultural Terrassa acull l’exposició de 
litografies de la Fundació Amics de CIPO  

 
 
L’equipament terrassenc acollirà, des d’avui fins el 19 de maig, 
una exposició de litografies de sis artistes per col·laborar amb 
la Fundació Amics de CIPO i la FUPAR, dues entitats germanes 
en llurs objectius. 
 
El Centre Cultural Terrassa s’adhereix a la difusió i venda de les litografies de 
que disposa la Fundació Amics de CIPO, de Sabadell, gràcies a la donació dels 
artistes: Alfons Borrell, Cesc, Ramiro Fernández, Antoni Pitxot, Agustí Puig i 
Xavi Ristol. Els fons recaptats amb la venda d’aquestes obres contribueixen al 
finançament d’activitats i projectes per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i de les seves 
famílies. 
 
L’exposició es realitza conjuntament amb la col·laboració de la Fundació 
President Amat Roumens (FUPAR), de Terrassa, qui també rebrà part dels 
beneficis. Ambdues són entitats sense afany de lucre i comparteixen missió i 
valors en l’àmbit de l’atenció social.  
 
Les obres es podran adquirir per carpetes senceres de sis litografies al preu de 
570 euros la carpeta, o bé per unitats de litografies, al preu de 95 euros 
cadascuna, sense distinció d’autors.  
 
Sens dubte, es tracta d’una iniciativa que posa de manifest que la capacitat de 
transformació social de l’expressió artística pot anar molt més enllà de la pròpia 
obra. 

  
 
Les dades: 
 
Exposició de litografies de la Fundació Amics de CIPO 
Lloc: Sala 6 
Data: 22 d’abril – 19 de maig   
Horari:  de dimecres a divendres: de 9 a 21 h 

dissabtes, de 12 a 21 h 
diumenges i festius, obert els dies d’espectacle, des d’1 hora abans de començar fins 1 
hora després de finalitzar. 

Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.cipo.cat/fundacio

