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L’auditori del Centre Cultural es convertirà en una carpa de circ 

amb l’espectacle Circ de l’any 360º 
 

 
L’associació terrassenca Tub d’Assaig 7.70 tanca la temporada de Circ i 
Màgia Tardor 2012 del Centre Cultural Terrassa amb dues funcions de 
l’espectacle Circ de l’any 360º, els dies 29 i 30 de desembre.  
 
L’associació sociocultural ha estat recentment guardonada amb el premi 
Zirkòlika 2012 en la categoria de millor projecte per a la projecció del 
gènere, concretament, per la seva “perseverança en tirar endavant 
projectes a Terrassa com el festival de Circ a Terrassa, el circ en família i 
els espectacles de circ”. 
 
El Centre Cultural Terrassa acull, els dies 29 i 30 de desembre de 2012, dues 
sessions de l’espectacle Circ de l’any 360º, una proposta de circ diferent i molt 
creativa, on petits i grans s’endinsaran en un univers paral·lel amenitzat per la 
màgia del clown, l’agilitat acrobàtica, les filigranes malabarístiques i els sons 
encisadors de la música en directe, tot acompanyat d’una dosi de bon d’humor.  
 
Tub d’Assaig 7.70 
 
L’associació sociocultural de circ, Tub d’Assaig 7.70, neix al setembre del 2007 
gràcies al retrobament d’artistes circenses de Terrassa i d’arreu. Circ Pistolet, 
Rucs Rics, Filigranes i Trio de corda són les companyies de circ que es van 
unir per crear aquest nou col·lectiu que es va fixar l’objectiu de cobrir la 
necessitat d’un espai de circ a la ciutat, on poder desenvolupar les tècniques 
de circ des de les vessants artística, pedagògica i social, com també impulsar 
el circ com una eina de transformació sociocultural.  
 
Durant els anys 2007 i 2008 van crear diferents companyies de circ i de clown a 
partir de les quals van desenvolupar diferents espectacles que van presentar 
arreu dels països catalans i de l’Estat Espanyol. 
 
Actualment, disposen d’un local destinat a la pràctica dels circ i compta amb 
una setantena d’usuaris habituals, entre joves amateurs, tècnics de 
l’espectacle, ballarins, escenògrafs i artistes professionals. 
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Les activitats principals que desenvolupa l’associació són: gestió de l’espai 
d’assaig per les diferents companyies i membres residents (Cia. Filigranes, Cia. 
Balusca i Circ Pistolet); formació base per a joves, d’edats compreses entre 15 i 
30 anys, i tallers infantils-familiars per a escoles, esplais i centres cívics amb un 
petit espectacle d’exhibició; cursos i “stages” de perfeccionament i 
especialització per a professionals del circ i, per últim, creació i organització 
d’esdeveniments culturals com:  
 
- Cabaret de Primavera- Modernista (maig – 4 edicions) 
- Cabaret d’Estiu- Festa Major (juliol – 4 edicions) 
- Festival de Circ de Terrassa (agost – 4 edicions) 
- Laboratori de Tardor (novembre – 3 edicions) 
- Circ d’hivern (gener – 4 edicions) 
 
Des de 2009 organitzen el Festival Anual de Circ de Terrassa. 
 
 
Les dades: 
 
Circ:  Circ de l’Any 360º 

Tub d’Assaig 7.70 
Data:  Dissabte 29 de desembre, a les 19 hores 
           Diumenge 30 de desembre, a les 12 hores 
Preu:  8 euros. 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara 340 
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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