
CEnTRE
CuLTuRAL
unniM 
TERRASSA
PROGRAMACIó
TARDOR 2012



Circ i Màgia

CARROUSEL DES 
MOUTONS
Companyia D’Irque & Fien

Divendres 7 setembre, a les 19 h
Preu 12 €

A “Carrousel des Moutons” es pot 
veure amb els ulls tancats, a la 
foscor de la nit el somni supera la 
vigilia: D’Irque i Fien al país de les 
meravelles.
És un espectacle que despulla el 
temps a través de la percepció, és 
tan suau com la seda i vital com la 
vida mateixa… 

BARCELONA BALLET
Direcció: Ángel Corella
Diumenge 23 setembre, a les 18 h
Preu 35 €

Dansa

Premi a la “millor interpretació 
2011” del Festival TAC de Valladolid

Constituïda l’abril de 2008 amb 
el propòsit de promoure la dansa 
clàssica al nostre país, Barcelona 
Ballet és l’única companyia 
especialitzada en Ballet Clàssic 
d’Espanya.

Paquita
Coreografia: J. Maziller i M. Petipa
Música: E. Delvedez i L. Minkus
Facing the light
Coreografia: K. Radev
Música: A. Vivaldi
Suspended in time
Coreografia: Á. Corella, R. Ducker, K. Radev
Música: Electric Light Orchestra (ELO)



Directa

Sènior

LA FUERZA DEL 
DESTINO
Tributo a Mecano

PASSIÓ LÍRICA
Albert Deprius, tenor
Beatrice Jiménez, soprano
Ricardo Estrada, piano

Dissabte 29 setembre,
a les 18 h i a les 21 h

Dijous 4 octubre, a les 18 h

Preu 25 €

Preu 8 €

La Fuerza del Destino, és el 
millor tribut a Mecano format per 
artistes que han treballat en els 
musicals de Nacho Cano. Mecano 
està considerat un dels grups més 
importants i influents de la història 
del pop i del rock en espanyol, sent 
els seus concerts en viu un dels 
esdeveniments musicals de major 
envergadura en la memòria musical 
espanyola. El grup va estar actiu 
entre 1981 i 1992 i ha venut fins ara 
més de vint milions de discos a tot 
el món.

La primera part se centra en 
Giacomo Puccini, Francesco Cilea i 
Gaetano Donizetti.
La sarsuela, per la seva banda, 
s’il·lustra amb àries i duets de 
Fernández Caballero, Sorozábal 
i el tàndem format per Soutullo i 
Vert. Tanquen programa fragments 
de les dues sarsueles catalanes 
per excel·lència, obres de Rafael 
Martínez Valls.

2
funCionS



BOOM!
Chapertons

UN RÈQUIEM 
ALEMANY, op. 45
Johannes Brahms, (1833-1897)
per a cor, solistes i piano a 
quatre mans

Diumenge 7 octubre, a les 18 h

Dimarts 9 octubre, a les 21 h

Preu 8 €

Preu 15 €

Circ i Màgia

Música

Pujar a l’escenari un avió, motos, 
cotxes, elefants, granotes i 
mosques gegants, uns autos 
de xoc, un pou sense fons, un 
“cowboy”, una “folklòrica” amb 
vestit de “faralaes”, una orquestra, 
entre d’altres, hi cap només a 
la imaginació de “Chapertons”, 
format per Jordi Bardavio, Ernest 
Tarradas i Carles Torrano. 
Una prova de la imaginació 
desbordant de tres còmics que, 
com a elements afegits, només 
compten amb pneumàtics i els 
secrets de la seva màgia.

Escrit al llarg d’uns quants anys i 
ampliat amb nous moviments, va 
ser finalment estrenat a Leipzig 
l’any 1869; en un moment dolorós 
de la vida del compositor per 
la pèrdua recent de la mare i 
també per la del seu amic Robert 
Schumann.

Coral Cantiga
Bárbara Kusa, soprano
Jordi Ricart, baríton
David Malet, Josep Surinyac, piano
Josep Prats, direcció

1r Premi “Best Visual Comedy”



MAG LARI
Splenda

MISHIMA
Presentació del nou disc
“L’amor feliç”

Dissabte 13 octubre,
a les 18 h i a les 21 h
Diumenge 14 octubre, a les 19 h

Divendres 19 octubre, a les 21 h

Preu 22 €

Preu 24 €

Circ i Màgia

Directe

Splenda és un espectacle de màgia 
on tot és possible. Un espectacle 
de dimensions espectaculars que 
ens trasllada a un gran univers 
d’emocions i somnis.
Un binomi que combina l’energia 
de Michael Jackson, el rei del 
Pop, amb el mag més conegut del 
nostre país, el Mag Lari. És el gran 
homenatge que aquest fa al seu 
ídol de sempre.

Enregistrat als estudis de Paco 
Loco a El Puerto de Santa María 
(Cádiz) entre juliol de 2011 i gener 
de 2012, el sisè treball discogràfic 
de la banda barcelonina significa 
el debut en la gravació de la 
secció rítmica que, formada per 
Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra 
(bateria), es va incorporar ara 
fa dos anys. Precedit pel single 
“L’última ressaca”, el sisè àlbum 
de la banda barcelonina conté 
dotze cançons que aprofundeixen 
en aquest rock d’autor fet en banda 
que els ha convertit en un autèntic 
referent.
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JOAN PERA
Capri

Diumenge 21 octubre, a les 18 h
Preu 10 €

Sènior

“Joan Pera, Capri” Recull algun 
dels monòlegs més coneguts del 
popular actor, humorista català 
Joan Capri (1917-2000), com ara 
“El pobre González”, “Nàufrags”, 
“El matrimoni”, “El maniàtic”, 
entre altres.
La ironia amable, però incisiva, 
de Joan Capri el va convertir en 
una caricatura del català urbà 
mitjà que va fer riure diverses 
generacions. Dos emblemes de 
l’humor català en un únic teatre, i 
fer que passem una bona estona 
en una comèdia, protagonitzada 
pel actor de l’escena catalana, el 
mític Joan Pera.

EL TRENCANOUS
Sofia Ballet
Dissabte 20 octubre, a les 21 h
Preu 28 €

Dansa

El Sofia Ballet és la primera 
companyia privada de ballet clàssic 
de Bulgària, creada amb una 
profunda projecció internacional, 
i vol ser una síntesi entre l’art de 
l’escola russa de ballet i la dansa 
lliure alemanya.

Ballet en dos actes i cinc escenes
Coreografia de Petipa
Música de Txaikovski



BERTO ROMERO
La Apoteosis Necia
Divendres 26 octubre, a les 21 h
Preu 15 €

Monòleg

La Apoteosis Nècia és el tercer 
espectacle teatral que protagonitza 
Berto Romero amb la seva 
companyia El Cansancio. Es tracta 
d’un xou de còmic que desplega 
l’inconfusible i personal humor 
de Berto al llarg de 90 minuts de 
monòlegs i cançons. La trajectòria 
vital del personatge que representa 
ens porta a conèixer les seves 
desgràcies personals en el terreny 
familiar, amorós i laboral. Filtrades 
per una mirada surrealista i 
cínica, les seves experiències 
desemboquen en una explosió 
d’humor amb efectes catàrtics per 
al públic.

MONCHO
50 Anys de Boleros
Dissabte 3 novembre, a les 21 h
Preu 15 €

Sènior

Moncho, Ramon Calabuch Batista, 
porta 50 anys en el món de la 
música, i experimentant la fusió 
entre la rumba i el bolero va 
acabar trobant el seu camí en la 
cançó. Va ser conegut com “el 
gitano del bolero” fins que Lucho 
Gatica el va “batejar” com “el rei 
del bolero”, i ha estat aclamat no 
només a Espanya sinó també a 
Llatinoamèrica, especialment a 
Cuba i Mèxic. Trenta-sis discos 
-tres dels quals en català- i més de 
tres-cents temes gravats avalen la 
seva trajectòria.



ENTRE PINCES
Companyia Solfacirc

Divendres 9 novembre, a les 21 h

Diumenge 11 novembre, a les 18 h

Preu 20 €

Preu 8 €

Música

Circ i Màgia

CONCERT 
PARTICIPATIU
ORQUESTRA DE CAMBRA 
TERRASSA 48
CORS i SOLISTES
Mozart i Mendelssohn

Les veus de diverses corals de la 
ciutat prenen el protagonisme a 
dalt de l’escenari, amb una peça 
tan destacada com el Psalm 
42 de F. Mendelssohn. L’Estudi 
XX Cor, la Coral Nova Ègara, el 
Grup Vocal Dríade i Massa Coral 
protagonizaran la primera edició 
d’un concert participatiu al Centre 
Cultural. El concert s’iniciarà amb 
la Missa en do menor de Mozart.

Un espectacle multidisciplinari, 
en el qual veurem l’art del 
funambulisme, la màgia del piano, 
el joc de malabars musicals, els 
equilibris sobre un monocicle 
gegant i tot això dins un combinat 
explosiu d’audiovisuals, tecnologia, 
teatre i guitarra.
El grup ha intentat crear un 
espectacle on la música, les arts 
del circ i les visuals parlin un sol 
llenguatge que arribi a l’espectador 
com un conjunt indissociable.
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SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Presentació del disc 
“11 de novembre”

EL LLAC DELS 
CIGNES
Ballet del Teatre
Bolxoi de Bielorússia

Divendres 23 novembre, a les 21 h

Diumenge 25 novembre,
a les 12 h i a les 18 h

Preu 28 €

Preu 40 €

Directe

Dansa

Hi ha qui considera que la Pérez 
Cruz remena massa pals (copla, 
fado, bolero, jazz, flamenc…), però 
considera malament, ja que tots 
són necessàriament sincers i 
pertanyen a la seva sang. Salvador 
Espriu -poeta a qui la dona que 
ens ocupa ha cantat fins al calfred- 
aplaudiria, entusiasta i discret, la 
convivència del català, el castellà, 
el gallec i el portuguès en una sola 
veu ibèrica i plural.

El Llac dels Cignes és el ballet més 
popular al llarg de la història.
S’estrenà al Teatre Bolxoi de 
Moscou el 1877 i una altra vegada 
el 1895 amb una nova concepció
de Marius Petipa i Lev Ivanov, amb 
el que assolí un gran èxit al Teatre 
Marinski de Sant Petersburg.
La història es centra en la Princesa 
Odette, convertida en cigne per un 
encanteri del mag Von Rothbart, 
que només es trencarà quan un 
home li juri amor i fidelitat eterna.



KAMMART 
ENSEMBLE
Berg, Wagner i Schönberg

Dijous 29 novembre, a les 21 h
Preu 20 €

Música

Kammart Ensemble neix amb 
l’objectiu d’interpretar i difondre la 
música creada per a petit format, 
des del romanticisme al repertori 
contemporani. Està integrat per 
alguns dels millors músics del 
país. La creació i direcció musical 
de Kammart Ensemble, liderada 
pel director d’orquestra Àlex 
Sansó, compta amb Alart Quartet 
com a secció central de corda i 
amb la participació de solistes 
d’algunes de les millors orquestres 
del país.

mrKEATON
Soul, funk, beat, groove...

MINISTRILS DEL 
RAVAL
El nostre calendari festiu

Dissabte 1 desembre, a les 21 h

Diumenge 2 desembre, a les 18 h

Preu 12 € (ant. 10 €)

Preu 10 € (ant. 8 €)

Terrassa en Directe

Terrassa en Directe

El grup terrassenc que des de 
1988 no ha deixat de participar en 
cap festa tradicional del calendari 
anual

La banda que s’inicia a Terrassa 
el 1994 com a El Maquinista de la 
General, fent versions de clàssics 
del blues.



LA ASOMBROSA 
HISTORIA DE 
Mr. SNOW
Antonio Díaz 

Diumenge 9 desembre, a les 18 h
Preu 10 €

Circ i Màgia

És un dels espectacles per a tots 
els públics més impressionant 
del moment. Humor, màgia, 
participació, emoció, bona música 
i tendresa.
Un viatge de rialles i de sorpresa 
on l’il lusionisme serveix de pretext 
per explicar una commovedora 
faula plena d’imaginació, humor, 
nostàlgia i fantasia. 

Dijous 13 desembre, a les 21 h
Preu 12 €

Música

QUARTET 
HARGRAVE
Mozart, Xostakovitx i Beethoven

Recórrer plegats l’extraordinari 
repertori que ens ofereix la 
formació d’un quartet, a la qual els 
compositors al llarg de la història 
han dedicat una part important 
de la seva producció i sens dubte 
algunes de les millors pàgines de 
la literatura musical universal des 
del segle XVIII fins als nostres dies, 
és pels membres d’aquest quartet 
un estímul apassionant.

José Enrique Tarrasó; Violí
Joan Morera; Violí
Barbara Horn; Viola
Lluís Heras; Violoncel

Premi Nacional de Màgia,
Premi al Millor Espectacle de 
LA MOSTRA d’IGUALADA’12, 
per votació popular



PEYU
Jo tinc un amic que...

Divendres 14 desembre, a les 21 h
Preu 10 €

Monóleg

JO TINC UN AMIC QUE... és una 
expressió característica i comuna a 
tots els monòlegs. Aviat la mateixa 
expressió saltarà dels escenaris 
monologuistes a la vida real i es 
convertirà en: Jo tinc un amic 
que... fa monòlegs. I és que cada 
vegada hi ha més monologuistes 
per metre quadrat que intenten 
analitzar la nostra vida.
En aquest cas ens trobem 
davant d’una hora d’espectacle 
en un format entre l’Stand-up 
i el monòleg teatral que troba 
el seu punt còmic precisament 
qüestionant-se els tòpics de la 
comicitat.

COMPAÑÍA 
NACIONAL DE 
DANZA
Direcció: José Carlos Martínez

Dissabte 15 desembre, a les 21 h
Preu 35 €

Dansa

La CND presentarà un programa 
de caire molt neoclàssic, que 
inclourà “Holberg Suite” de Tony 
Fabre, “Tres preludis” de Ben 
Stevenson, una creació de puntes 
del jove coreògraf espanyol Juanjo 
Arqués, i el pas a dos “Scarlatti” de 
J.C.Martínez.
Es tracta de quatre peces que 
posen de manifest l’evolució de 
la Compañia Nacional i la seva 
apertura cap a llenguatges més 
neoclàssics.



THE KING
GOSPEL CHOIR
Amb la participació del cor Gospel Vallès

Divendres 21 desembre, a les 21h
Preu 28 €

Directe

ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL 
VALLÈS
Concert Tradicional de Sant 
Esteve de valsos i polques

Dimecres 26 desembre, a les 21 h
Preu 25 €

Música

El programa que presentaran, 
Merry Chistmas & Civil Rights, 
inclou una selecció de cançons de 
Nadal del repertori internacional, 
tipus Silent Night, i del repertori 
nadalenc del gospel, de l’estil 
Go Tell It To The Mountains, així 
com els temes religiosos més 
emblemàtics del moviment dels 
drets civils dels ‘60 i, lògicament, 
els clàssics del gènere i favorits 
del públic.

L’OSV va néixer l’any 1987. La seva 
activitat se centra, a Sabadell, 
on realitza la seva temporada 
de concerts simfònics i el cicle 
Òpera a Catalunya, i al Palau de la 
Música Catalana, al cicle Concerts 
Simfònics al Palau amb deu 
concerts anuals. 
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JOMA
Un viatge incessant
Fotografia

Del 27 de setembre al
18 de novembre de 2012
Entrada gratuïta

Exposició

CIRC DE L’ANY 3600

Tub d’Assaig 7.70

Dissabte 29 desembre, a les 19 h
Diumenge 30 desembre, a les 12 h
Preu 8 €

Circ i Màgia

Una proposta diferent i creativa, 
on petits i grans s’endinsaran en 
un univers paral·lel amenitzat 
per la màgia del clown, l’agilitat 
acrobàtica, les filigranes 
malabarístiques, els sons 
encisadors de la música en directe 
i tot amb molt d’humor.

Amb el projecte Viatge Incessant 
he volgut dibuixar una línia 
simbòlica que uneixi les traces de 
les diverses cultures que han florit 
al voltant del Mediterrani. Em vaig 
proposar dibuixar línies de punts 
vermells per indicar el camí que 
permetia passar d’una civilització 
a una altra, tal com sol indicar-se 
als mapes.



FREDERIC GÓMEZ 
CARDELLÀ
De la memòria al cub
Escultura

COL·LECCIÓ DE 
LA FUNDACIÓ 
CULTURAL CAIXA 
TERRASSA
Exposició permanent
Pintura i escultura

Del 22 de novembre de 2012 
al 20 de gener de 2013

Des del 18 d’octubre de 2012

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta

Exposició

Exposició

L’escultura no deixa de ser 
MEMÒRIA. La que no esta 
embolcallada en paraules és la 
que es transcriu en el gest, en la 
percepció de la realitat, en la forma 
de veure l’espai  que juntament 
amb l’emoció fa que quedis atrapat 
en el CUB. 

A través de la col·lecció d’art de 
la Fundació Cultural Caixa de 
Terrassa podem fer un recorregut 
per la pintura catalana dels segles 
XIX i XX.



DANSA

MÚSICA

CIRC I MÀGIA

BARCELonA BALLET

un RÈQuiEM ALEMAnY
op.45 de J. Brahms

ConCERT PARTiCiPATiu

oRQuESTRA SiMfÒniCA
DEL VALLÈS

KAMMART EnSEMBLE

QuARTET HARGRAVE

SofiA BALLET

BALLET DEL TEATRE BoLXoi 
DE BiELoRÚSSiA

CoMPAÑiA nACionAL
DE DAnZA

CARRouSEL DES MouTonS

BooM!

EnTRE PinCES

LA ASoMBRoSA HiSToRiA
DE Mr. SnoW

CiRC DE L’AnY 3600

MAG LARi - SPLEnDA

Diumenge 23 setembre, a les 18 h

Dimarts 9 octubre, a les 21 h

Divendres 9 novembre, a les 21 h

Dimecres 26 desembre, a les 21 h

Dijous 29 novembre, a les 21 h

Dijous 13 desembre, a les 21 h

Coral Cantiga i solistes

Orquestra de Cambra Terrassa 48
Cors i Solistes

Concert Tradicional de Sant Esteve

Dissabte 20 octubre, a les 21 h

Diumenge 25 novembre,
a les 12 h i a les 18 h

Dissabte 15 desembre,a les 21 h

Divendres 7 setembre, a les 19 h

Diumenge 7 octubre, a les 18 h

Diumenge 11 novembre, a les 18 h

Diumenge 9 desembre, a les 18 h

Dissabte 29 desembre, a les 19 h
Diumenge 30 desembre, a les 12 h

Diumenge 14 octubre, a les 19 h

Dissabte 13 octubre,
a les 18 h i  a les 21 h

Preu 35 €

Preu 15 €

Preu 20 €

Preu 25 €

Preu 20 €

Preu 12 €

Preu 28 €

Preu 40 €

Preu 35 €

Preu 12 €

Preu 8 €

Preu 8 €

Preu 10 €

Preu 8 €

Preu 22 €

Circ

Circ

Circ

Màgia

Circ

Màgia

ACTIVITATS
COMPLEMENTARIES

Per a més informació sobre la 
resta d’activitats programades, 

i també per a qualsevol canvi 
de la programació anunciada, 

consulteu el nostre web 
fundacioct.cat



DIRECTES

MONÒLEGS

EXPOSICIONS

SÈNIOR
LA fuERZA DEL DESTino

MiSHiMA

BERTo RoMERo

JoMA. un viatge incessant

CoL·LECCiÓ DE LA funDACiÓ 
CuLTuRAL CAiXA TERRASSA

fREDERiC GÓMEZ CARDELLÀ

PASSiÓ LÍRiCA

JoAn PERA

MonCHo

PEYu

SÍLViA PÉREZ CRuZ

mrKEATon

MiniSTRiLS DEL RAVAL

THE KinG GoSPEL CHoiR

Dissabte 29 setembre,
a les 18 h i 21 h

Divendres 19 octubre, a les 21 h

Divendres 26 octubre, a les 21 h

Del 27 de setembre
al 18 de novembre de 2012

Del 22 de novembre del 2012 
al 20 de gener de 2013

Des del 18 d’octubre de 2012

Dijous 4 octubre, a les 18 h

Diumenge 21 octubre, a les 18 h

Dissabte 3 novembre, a les 21 h

Divendres 14 desembre, a les 21 h

Divendres 23 novembre, a les 21 h

Dissabte 1 desembre, a les 21 h

Diumenge 2 desembre, a les 18 h

Divendres 21 desembre, a les 21 h

Preu 25 €

Preu 24 €

Preu 15 €

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta

Preu 8 €

Preu 10 €

Preu 15 €

Preu 10 €

Preu 28 €

Preu 12 € (ant. 10 €)

Preu 10 € (ant. 8 €)

Preu 28 €

Tributo a Mecano

Amb la participació de Gospel Vallès

Fotografia

Exposició permanent

Escultura
De la memòria al cub



VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS DE 
LA TEMPORADA TARDOR 2012
Calendari
Del 5 al 30 de juliol:
renovació dels abonaments.

A partir del 5 de juliol:
venda d’entrades i nous abona-
ments per a totes les funcions.

Punts de venda i renovació
Centre Cultural Unnim:
De dimecres a divendres de 9 a 14h.
i de 16 a 20h.
Dissabte de 16 a 20 h.
Dia de l’espectacle, des d’una hora 
abans de començar.

Oficines d’Unnim: 
en l’horari d’atenció al públic.

Per telèfon:
amb targeta de crèdit, 
al 902180677

Per internet:
a la nostra web 
www.fundacioct.cat, podreu 
consultar tota la programació i 
comprar còmodament les entrades 
dels espectacles.

Descomptes

GRUPS
Descompte del 15% per a grups a 
partir de 15 persones
Descompte del 20% per a grups a 
partir de 25 persones
Descompte del 25% per a grups a 
partir de 50 persones

ESCOLES DE DANSA I MUSICA
Descompte especial per a totes 
les escoles de dansa i música per 
assistir a les funcions de ballet i 
als concerts de la temporada.

CARNET JOVE
Descompte del 20% a tots els actes 
de la temporada als posseïdors del 
CARNET JOVE.

PACK FAMILIAR
En els espectacles de Circ i Màgia 
descompte del 10 % per la compra 
de quatre o més entrades del mateix 
espectacle.

Temporada Espectacles Descompte Import
Dansa 4 20% 110 €
Música 5 20% 73 €

Música-Dansa 9 25% 172 €

Abona’t-3 a partir de 3 10%

Abona’t-6 a partir de 6 20%

Abona’t-9 a partir de 9 25%

Abonaments



infoRMACiÓ
Entrada
No es permetrà l’entrada a 
l’Auditori durant la representació.

Canvi en el programa
L’Organització es reserva el dret 
d’alterar qualsevol part del progra-
ma si les circumstàncies alienes 
ho exigeixen.

Enregistrament
No es podrà fotografiar ni en-
registrar cap tipus de gravació 
sense autorització escrita de 
l’Organització.

Silenci
Es prega als assistents que 
s’assegurin que durant la repre-
sentació llur rellotge o telèfon 
mòbil no emetrà senyals acústics 
que molestin el públic.

Accessos
El Centre Cultural Unnim disposa 
d’accessos per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Apropa Cultura
El Centre Cultural Unnim forma 
part del programa socioeducatiu 
Apropa Cultura adreçat als usuaris 
dels centres socials que treballen 
amb persones en situació de des-
igualtat, discriminació, vulnerabili-
tat i en risc d’exclusió social.
Per a més informació:
www.apropacultura.cat

Bar Restaurant
El Centre Cultural Unnim disposa 
d’un servei de Bar-Restaurant.

Aparcament
Aparcament Rambla-Cervantes: 
Horari: de 7 a 21,30h.. Els dies 
que hi hagi espectacle estarà 
obert fins una hora després que 
aquest finalitzi. Preu especial amb 
possibilitat de pagar abans de 
l’espectacle

Guarda-roba
Servei de guarda-roba gratuït al 
vestíbul del teatre.

Mecenatge
Amb els programes de mecenatge 
les empreses gaudeixen de 
diferents avantatges.
Per a més informació truqueu al 
telèfon 93 780 41 44
Correu electronic:
fundacioct@fundacioct.cat

Serveis a particulars i 
empreses
El Centre Cultural lloga els 
seus espais per a la celebració 
d’activitats culturals, congressos, 
reunions d’empresa, així com 
l’opció per al lloguer d’oficines i 
places d’aparcament.
Demaneu informació al telèfon 
93 780 41 44
Correu electronic: 
fundacioct@fundacioct.cat
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