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El Consell Consultiu de la Fundació Antiga Caixa 

Terrassa inicia la seva activitat 

 Amb aquest Consell, s’amplia la participació de la societat civil terrassenca en la Fundació 

 Un òrgan per assessorar, reflexionar i elaborar propostes per sotmetre-les al Patronat 

 

La Fundació Antiga Caixa Terrassa ha constituït un Consell Consultiu, un òrgan dedicat a funcions consultives 

i d’assessorament al Patronat i a col·laborar al desenvolupament i millora de les activitats de la Fundació. 

Aquest Consell Consultiu, ja previst en els estatuts, suposa també una ampliació de la presència de la 

societat civil terrassenca en els òrgans de la Fundació, amb el propòsit d’obrir-la i d’apropar-la al màxim a la 

ciutat i a les seves principals institucions i entitats.  

A partir d’ara, amb el Consell Consultiu, s’incorporen també entitats reconegudes com ara Òmnium Cultural, 

Amics de les Arts, la Federació Alzheimer Catalunya i l’associació Hoquei per Terrassa, que agrupa als tres 

clubs d’hoquei de la ciutat. Totes les entitats integrades en la Fundació, juntament amb la col·laboració 

d’experts destacats, abracen els principals àmbits ciutadans, com el municipal, l’econòmic, la recerca, el 

social, l’assistencial i el cultural. 

Segons els estatuts de la Fundació, el Consell Consultiu de la Fundació Antiga Caixa Terrassa promourà la 

col·laboració amb altres entitats, fomentarà el mecenatge privat i promourà el voluntariat per desenvolupar 

i fer créixer la Fundació. 

El Consell es dedicarà a funcions d’assessorament, a respondre consultes del Patronat, a fer reflexions sobre 

temàtiques dels àmbits en els quals treballa la Fundació, i a elaborar propostes i endegar iniciatives per 

sotmetre-les a la consideració del Patronat. 

A més de la Fundació matriu, les tasques del Consell s’exerciran també per a les fundacions específiques de 

la Fupar, La Llar i el Centre Cultural, englobades dins de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. 

Representants d’Omnium, Amics de les Arts, Fundació Alzheimer Catalunya, Hoquei per Terrassa i experts 

en els camps social i cultural 

El nou Consell Consultiu està format per sis membres, que han estat nomenats pel Patronat en la reunió 

ordinària del passat mes de desembre. Es tracta d’Aleix Pons, en representació d’Òmnium Cultural; Joan 

Borràs, representant d’Amics de les Arts; Josep Vila, representant de la Fundació Alzheimer Catalunya; Josep 

Maria Biosca, en representació de l’associació Hoquei per Terrassa; Eduard Vives, expert cultural i exdirector 

de Centre Cultural Caixa Terrassa, i Juan Ruiz, expert en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Entre els 

membres, s’elegirà un president i un secretari, fet previst per a la propera reunió que se celebrarà aquest 
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mes de febrer. Els membres del Consell han estat nomenats per a un període de quatre anys, renovable per 

a quatre anys més, i exerciran el càrrec gratuïtament, a l’igual que els membres del Patronat.  

En la reunió constitutiva del Consell Consultiu van assistir també el president de la Fundació, Ignasi Cusidó; la 

vicepresidenta, Maria Vidal, i el director general, Josep Ribera.  

 

Terrassa, 9 de febrer de 2015 


