
  
 
 
Nota de premsa 
                         

 
 

Comunicació    
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
www.fundacioct.cat 
 

 

 
El Centre Cultural Terrassa acull el mosaic musical i 

teatral que presenta Ullastrell solidari 
 
 
L’associació benèfica d’Ullastrell porta a Terrassa el Mosaic artístic, 
dirigit per José Antonio Aguado, el diumenge 11 de maig. Hi intervindran 
diferents grups d’artistes amb el fil conductor de l’època modernista. 
  
 
Espectacle solidari 
 
Un mosaic cultural d'onze propostes musicals i teatrals que, tot i que no 
segueixen un fil unitari, tenen la voluntat de retre un homenatge a dues figures 
modernistes cabdals en la vida intel·lectual de la ciutat de Terrassa: Josep Oller 
Roca (Terrassa 1839 - París 1922) creador de dues sales molt representatives 
de la vida cultural francesa, el Moulin Rouge i la Sala Olímpia; i Iscle Soler 
(Barcelona , 1843 -Terrassa 1914) actor de qui enguany es compleixen cent 
anys de la seva mort. Durant la representació es projectaran imatges de tots 
dos creadors. 
 
Aquesta gala solidària, que  s’emmarca dins els actes de la XII Fira 
Modernista de la ciutat, és possible gràcies a la generositat de tots els artistes 
que hi participen.  
 
En l'acte solidari hi intervindran els alumnes del Batxillerat d'Arts Escèniques 
de l'INS Viladecavalls i del Torre del Palau, els primers representaran un 
fragment del musical que estan preparant per a final de curs, una adaptació del 
musical Moulin Rouge, i els segon un fragment de Spring. 
  
El grup de teatre Segle XX de Sant Fost representarà dues peces breus de la 
dramaturga catalana Ester Bailac. El grup Black Pearls, format per la cantant 
Maite Durán, el saxofonista César Martos i el compositor i guitarrista Gustavo 
Aguado, interpretarà tres cançons. La Companyia8 de Ca N'Aurell 
representarà una de les seves micropeces del seu espectacle Micropeces8. La 
directora de cors Lidy Campà interpretarà un monòleg acompanyada de la 
coral de pares de l'INS Torre del Palau i del cor de la Creu Roja. El grup 
Sense Sal tocaran tres temes del seu nou disc. El grup teatral La retallada 
posarà sobre l'escenari tres cançons del seu Jesucristo SuperStar. PAM Teatre 
representaran un fragment de la peça que estan preparant La filla del mar. I per 
tancar l'acte solidari les cançons dels televisius Tons&Sons. 
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Ullastrell Solidari 
 
És una associació benèfica sense ànim de lucre formada per una vintena de 
persones, totes elles voluntàries, que comparteixen la il·lusió de portar a terme 
actes que tenen com a finalitat l’ajuda humanitària, no només a Ullastrell sinó 
també a d’altres indrets llunyans com, per exemple, l’Índia. 
 
L’associació treballa en projectes d’ajuda que, prèviament, han estat creats 
pels propis components del grup. Tot i que l’objectiu principal és atendre a les 
necessitats que es puguin donar en el propi municipi, també s’interessa per les 
que es donen arreu del món.  
 

 
Les dades 
 
Gala solidària a benefici de l’Associació Ullastrell Solidari  
Mosaic artístic  
 
Dia i hora:     diumenge 11 de maig a les 18h 
Lloc:      Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu:      10 € 
Més informació:  http://www.fundacioct.cat/programacio/gala-benefica-ullastrell-solidari/ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon:      902 180 677 
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