
T 93 780.64.31 – 644 24 54 15 
comunicacio@fundacioct.cat 
 
www.fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalUnnim 

Nota de premsa                            

Comunicació 
Centre Cultural Unnim 

 
 
 
 

El Centre Cultural Unnim de Terrassa presenta la 
programació de tardor amb més de trenta espectacles  

 
Avui s’ha presentat a l’equipament cultural de Terrassa la temporada de tardor 
2012 amb una àmplia varietat d’espectacles dirigits a un públic molt divers. 
 
Inaugurat l’any 1980, el Centre Cultural és un equipament de referència no només a la 
ciutat de Terrassa sinó també en el conjunt del territori català que, amb la seva 
programació, contribueix a enriquir l’oferta cultural del país. Des dels seus inicis, ha 
combinat espectacles d’un alt nivell artístic amb una variada oferta cultural, creativa i 
pedagògica dirigida a sensibilitats i públics molt diferents.     
 
Fins a 150.000 usuaris anuals de promig utilitzen les instal·lacions d’aquest edifici 
emblemàtic de la Rambla per gaudir dels espectacles i exposicions que s’hi ofereixen 
així com per assistir als cursos, reunions, conferències, programes pedagògics i 
congressos que s’hi organitzen.  
 
Pel que fa a la seva programació cal destacar, principalment, la temporada estable de 
dansa, l’única d'àmbit privat que existeix a nivell català. A més, cal fer especial èmfasi 
en les línies de música, directes, familiars, sèniors, pedagògics i exposicions, la 
trajectòria de les quals ha valgut per situar i consolidar el Centre Cultural com un 
equipament de destacada importància fora de la ciutat de Barcelona.  
 
El seu caràcter obert, modern i dinàmic li ha permès adaptar-se a les noves realitats i 
necessitats del moment. Per aquest motiu, s’ha apostat per obrir noves línies de 
programació aptes per a un ampli ventall de públics, i amb uns preus ajustats. En aquest 
sentit, durant la primavera de 2012 es va posar en marxa la línia de monòlegs i una 
temporada estable de circ i màgia, ambdues amb un gran èxit de públic. 
 
La nova temporada de tardor que avui inicia el Centre Cultural continuarà apostant per 
proporcionar una oferta cultural de qualitat i, sobretot, per obrir l’equipament a tots els 
públics.  
 
Temporada Tardor 2012 
 
Aquest any es commemora la 29a edició de la temporada de dansa del Centre 
Cultural. S’han programat quatre ballets de reconegut prestigi internacional com són el 
Barcelona Ballet d'Ángel Corella; el Sofia State Ballet; el Ballet del Teatre Bolxoi de 
Bielorrússia i la Compañía de Danza Nacional, que estrenarà una coreografia i oferirà, 
per primer cop a Catalunya, l'obra Scarlatti, amb un pas de dos de José Carlos Martínez, 
el director de la companyia. 
 
A banda de la dansa, enguany també s’aposta per una temporada estable de circ i  
màgia dirigida a un públic ampli i divers i, especialment, familiar. S’han programat sis 
espectacles, quatre de circ ("Carrousel des Moutons"; "Boom!", "Entre pinces" i "Circ 
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de l'any") i dos de màgia ("Mag Lari - Splenda" i "La asombrosa historia de Mr. 
Snow"). Cal destacar que l’espectacle “Carrousel des Moutons” forma part del IV 
Festival de Circ de Terrassa.  
 
En quant a la música, s’inicia la 27a temporada posant èmfasi en les orquestres, corals 
i solistes del país. Inaugura la temporada el Rèquiem alemany de Brahms i segueix el 
primer Concert Participatiu amb més de 150 cantaires dalt de l’escenari de quatre corals 
de la ciutat (Estudi XX Cor, la coral Nova Ègara, Dríade Grup Vocal i La Massa Coral) 
que interpretaran el Psalm 42 de Mendelson.  
 
En quant a orquestres, s’han programat dos concerts: el de l’orquestra Kammart 
Ensemble integrada pels solistes de les millors orquestres de l’Estat Espanyol (OBC, 
Orquestra Nacional de España,...) i el de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) que 
oferirà, un any més, el Concert Tradicional de Sant Esteve. Per últim, el quartet 
Hargrave interpretarà peces de Mozart, Beethoven i Xostakóvitx.  
 
La línia de directes, pensada per a un públic molt divers, comptarà amb el musical "La 
fuerza del destino - Tributo a Mecano"; el grup Mishima; la cantant Sílvia Pérez Cruz; 
les formacions terrassenques mrKEATON i els "Ministrils del Raval" i, per acabar,  
"The King Gospel Choir", concert que forma part del Festival Internacional Els Grans 
del Gospel.  
 
Continua el cicle de monòlegs que es va inaugurar la primavera d’aquest any amb un 
bon èxit de públic, amb dos dels monologuistes de més actualitat: Peyu i Berto 
Romero. 
 
Per acabar, la línia destinada a la gent gran (sèniors) ofereix tres espectacles: Passió 
Lírica, Joan Pera, interpretant el personatge de Capri, i un concert del cantant Moncho. 
 
En quant a les exposicions, s’inicia la temporada amb una exposició de fotografia de 
gran format: “JOMA. Un viatge incessant”. Seguidament, estarà exposada per primera 
vegada la pinacoteca de la “Col·lecció Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa” i, per 
últim, fins al gener de 2013 es podrà visitar l’exposició de l’artista Frederic Gómez 
Cardellà. 
 
A partir del dia 5 de juliol tota la informació estarà disponible a la pàgina web 
www.fundacioct.cat i a les xarxes socials. 
 
 
 
Les dades 
 
Organitza: Centre Cultural Unnim Terrassa 
Data: Dijous 5 de juliol de 2012 
Hora: 12 hores 
Lloc: Auditori 
Adreça: Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
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