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Butlletí de Comunicació de l’ICATER

Una festa col·legial molt participativa!
En aquest número
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1r Torneig de Futbolí per parelles a

Aquest 2012, les activitats que hem organitzat per celebrar al nostre Col·legi la
festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró dels advocats, han tingut una gran
resposta per part dels col·legiats i alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica.
Vam començar el 18 de maig amb el 2n Torneig de Tennis, que es va celebrar al
Club Atlètic i que va guanyar el col·legiat Miquel Herreros i vam continuar amb el 1r
Torneig de Futbolí per parelles, que va ser molt competitiu i que va guanyar la
parella formada per Albert Canals i Jorge González.

l’estil de Terrassa (sense parar)
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2n Cicle de Cinema i Drets Humans
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Acte solemne de Sant Raimon al

Mentrestant, el dia 22 de maig ja havia començat el 2n Cicle de Cinema i Drets
Humans que organitza la Comissió de Defensa dels Drets del nostre Col·legi i que
encara oferirà sessions de cine-fòrum els dies 5, 12 i 20 de juny.

Teatre Principal
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Discursos dels representants dels
nous togats i dels que van fer 25
anys com a col·legiats.
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En record d’Anselm Ramoneda,
exdegà i primer director de l’EPJ
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Divendres passat, 25 de maig, es van celebrar els actes principals de Sant Raimon:
aquest any, els actes solemnes d’imposició de togues i medalles de 25 anys de
col·legiació van tenir com a marc privilegiat el Teatre Principal de Terrassa, i durant
l’acte es va retre un petit homenatge al nostre exdegà, recentment desaparegut,
Anselm Ramoneda, promotor i primer director de l’Escola de Pràctica Jurídica, en
record del qual s’ha decidit que l’EPJ porti, d’ara en endavant, el seu nom.

El sopar i la festa

Després de l’acte solemne, amb 31 nous togats i 7 col·legiats que celebraven els 25
anys de pertinença a la nostra professió, va seguir la festa al Restaurant La Masia
de Sant Cugat, on es va poder veure el triomf del Barça a la Copa, a més de prendre
un agradable aperitiu al jardí i un sopar magnífic seguit d’un ball molt animat, que
va acabar prop de les 3 de la matinada.

Els actes principals de

Des del Col·legi volem agraïr-vos un cop més a tots la vostra massiva participació,
que va contribuir a l’èxit dels actes organitzats i ara… si voleu veure les fotos nooficials, passeu a les pàgines següents.. (les fotos del fotògraf seran ben aviat a la
Secretaria del Col·legi perquè pugueu demanar-ne còpies).

Sant Raimon es van
celebrar al renovat
Teatre Principal de
Terrassa

Salutacions,
LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Terrassa, 1 de juny de 2012
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Divendres, 18 de maig, es va celebrar a les instal·lacions del Club Atlètic de Terrassa el 2n Torneig de Tennis ICATER.
El dia va començar gris i plujós, però –quasi màgicament- a l’hora prevista per l’inici dels partits (a les 10h) va sortir el
sol, que va acompañar durant tota la competició, que va acabar guanyant el col·legiat Miquel Herreros. Després tots
els participants van gaudir d’un dinar al mateix club. Felicitats, campions!

1r Torneig ICATER de Futbolí per parelles a l’estil de Terrassa (sense parar)
Podríem qualificar els duels que van mantenir les dotze parelles que es va inscriure al 1r Torneig ICATER de Futbolí
d’emocionants i apassionants. En un ambient de festa i gresca, el joc a l’estil de Terrassa –sense parar la bola-que va
tenir lloc a les dependències de l’EPJ ens va oferir grans moments, i finalment va guanyar la parella formada per
Albert Canals i Jorge González. Aquest és el primer torneig de futbolí que organitza el Col·legi, però vista la resposta i
el bon ambient, es molt més que probable que no sigui l’últim.

2n Cicle de Cinema i Drets Humans
La Comissió de
Defensa dels Drets
Humans del Col·legi
organitza per segona
vegada el Cicle de
Cinema i Drets
Humans, informeu-vos

En el marc dels actes de celebració de la festivitat de Sant Raimon, la
Comissió de Defensa dels Drets Humans del nostre Col·legi, amb la
col·laboració de la la Síndica de Greuges de Terrassa i d’Amnistia
Internacional, ha organitzat el 2n Cicle de Cinema i Drets Humans, que va
iniciar-se el dia 22 de maig amb una sessió de cine-fòrum a la Sala d’actes
del nostre Col·legi, va seguir el 29 de maig i continua amb sessions els dies
5, 12 i 20 de juny.

a la web del Col·legi
de l’horari de les
sessions
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PÁGINA 3

Anselm Ramoneda (1937-2011)
Degà del Col·legi 1978-1991
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PÁGINA 4
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Gràcies a tots per la vostra participació i per fer que la festa col·legial fos un èxit!
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