


Benvinguts

2022



Missió:

“Donar valor als records de les persones”

Treballant en la realització tallers, xerrades, taules rodones, trobades, 
presentacions, etc. a l’entorn de la recuperació i preservació dels records.

I creant una base de dades amb totes les entitats, associacions, institucions o 
particulars que tinguin cura de la preservació dels records, ja siguin orals, 

fotogràfics o audiovisuals, en format analògic o digital, tant de caire individual 
com col·lectiu.



Novetat 2022: farem nous tallers interactius online







2021: vàrem publicar i distribuir a les escoles “el conte de 
l’arbre de la vida” per als més petits





Novetat 2022: publicarem “el conte de l’arbre de la vida” en ucraïnès



Novetat 2022: publicarem el llibre dels Records del barri de ca n’Anglada



Novetat 2022: distribuirem “el joc dels records” per jugar amb la família o 
amb els amics



2022: Co-organitzem la Jornada sobre Memòria Popular a Vacarisses (7/5/22)





Oferim el taller “Donem valor als Records”
Per treballar els records en l’àmbit escolar i familiar (guia d’activitats educatives)

Presents des del 2016



Fem el taller “Records de tota una Vida” per treballar els records de la gent 
gran (inclòs en el programa +60)

Presents des del 2017



Hem editat llibrets amb el 
“recull de records de diferents barris”





Hem editat el llibret “Recull de Records dels Pagesos / Fundació Sant Galderic





Promovem el projecte del llibre “Dolços Records” amb el recolzament de 
l’Ajuntament i d’altres entitats



Publiquem entrevistes a personatges terrassencs
(amb la col·laboració d’Enric Cama)

Exemple: entrevista a l’advocat Joaquim Badia – 2 parts:
https://youtu.be/TQhzsAuNBe8
https://youtu.be/c2e5mivOVIM

https://youtu.be/TQhzsAuNBe8
https://youtu.be/c2e5mivOVIM


Ajudem a publicar llibres de memòries personals

Presentació a l’Ateneu 
Terrassenc del llibre 
personal de la Teresa 

Bacardit

i el llibre de la Marcela 
Macias





Cerquem records personals i documents per als arxius de la ciutat



Venim d’un llarg recorregut ...
(primera presentació: 07-01-2011 a la Cecot)



Cerquem acords institucionals per poder fer més activitats i arribar 
molt més enllà





Treballem per assolir més repercussió mediàtica, publicant tot el que fem i 
enviant notes de premsa als mitjans



Estem presents en diversos canals digitals



Formem part de la coordinadora d’entitats CEMPAC

(imatge d’una de les reunions)



Oferim a altres entitats conferències sobre records de 
temes relacionats amb Terrassa





Ens podeu trobar a:
www.llibredelavida.com
info@llibredelavida.com

facebook.com/llibredelavida
twitter.com/llibredelavida

Instagram: @llibredelavida

http://www.llibredelavida.com/

