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Love of Lesbian i Rosana, caps de cartell dels directes al Centre 
Cultural Terrassa 
 

Deudeveu + Tons & Sons, Gossos i Ol’Green + Singfònics completen la 
temporada de tardor 
 
La temporada de tardor de l’equipament terrassenc porta a l’escenari cinc directes 
entre els quals destaca els concerts de Love of Lesbian i Rosana, les dues formacions 
ofereixen un repertori exclusiu on repassen temes de la seva trajectòria. La temporada 
de directes acollirà també els exitosos grups vocals que van participar a la primera 
edició del programa de TV3, Oh Happy Day!: els terrassencs Tons&Sons actuaran 
acompanyats per Deudeveu, l’altre grup local, els Singfònics, ho faran amb els 
Ol’Green. Seguint la línia d’activitats solidàries que ofereix el Centre Cultural, el grup 
manresà Gossos, oferirà un concert a benefici de Prodis. 
 
 
Deudeveu + Tons & Sons 
 
El cor revelació del concurs Oh Happy Day!, Deu de Veu, juntament amb el grup 
terrassenc, Tons & Sons, donaran el toc d’inici dels directes de tardor el 4 d’octubre al 
Centre Cultural Terrassa. Els dos grups vocals van participar en la primera edició 
d’aquest concurs quedant com a guanyadora la formació barcelonina Deudeveu. La 
coral Tons & Sons, va néixer a Terrassa l’any 2003 i està formada per una seixantena 
de cantants que interpreten temes de gòspel sota la direcció de Carles Massó.  
 
 
Love of Lesbian 
 
El 25 d’octubre serà el torn de l’aclamada banda de pop indie, Love of Lesbian, que, 
amb M&M Miralls i Miratges, ens proposen un concert inèdit en la seva trajectòria ja 
que està pensada per a teatres i auditoris. El grup de Sant Vicenç dels Horts recupera 
una vintena de peces del seu repertori que aniran acompanyades d’una posada en 
escena dirigida per Guillem Albà.  
Aquest és un espectacle ‘teatralitzat’ que només es podrà veure a la tardor en un 
nombre reduït de sales i que incorpora dos actors a l’escenari; entre cançó i cançó, 
Albà i Blai Rodriguez donaran vida al fil argumental amb l’ús de diferents tècniques 
teatrals com són les ombres xineses i els titelles tot repassant els temes més íntims.  
 



  
 
 
Nota de premsa 
                         

 
 

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

 

Rosana 
 
La cantant canària, Rosana, retrà un homenatge al públic terrassenc el 22 de novembre 
amb el seu vuitè disc d’estudi 8 Lunas. En aquest últim disc Rosana es reinventa amb 
un so més modern però sense perdre l’essència de les cançons més clàssiques del seu 
repertori. La cantant anomena així el seu últim treball fent referència als seus 17 anys 
(1+7:8) en el món de la música. L’artista va debutar l’any 1996 amb l’àlbum Lunas rotas 
revolucionant el mercat de la música espanyola.  
Després dels àlbums Luna nueva (1998),  Rosana (2001) i Marca Registrada (2003), 
l’any 2005 va obtenir el disc de platí amb Magia. En total, Rosana ha editat 8 discos 
que l’han portat a recórrer mig món arribant a vendre més de 10 milions de còpies. 
Rosana farà el seu primer concert, a Terrassa, després d’una intensa gira de 25 
concerts en 3 mesos per Sud-amèrica. 
 
 
Gossos 
 
Seguint la línia d’activitats solidàries que programa el Centre Cultural, el divendres 28 
de novembre el grup manresà Gossos oferirà un concert a benefici de Prodis. El grup 
de rock català, liderat per Natxo Tarrés, portarà el seu onzè disc Batecs. 
Gossos porta un espectacle que busca la complicitat màxima amb l’espectador des 
d’una mirada propera i senzilla, sense renunciar a un concepte artístic d’espectacle de 
música en viu i que connecta amb diverses generacions de públic. Cançons que ens 
parlen de la vida, de la superació, del creixement personal, de relacions més sanes i 
positives, de somnis, d’anhels i d’agraïment als que ja no hi són, referents que han 
deixat empremta, emocions i moments irrepetibles. 
Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) és una entitat d’iniciativa social 
sense ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de les persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, legalment 
reconegudes. 
 
 
Ol’Green + Singfònics 
 
La temporada de directes es clausurarà el 25 de novembre amb el concert inèdit de la 
coral terrassenca Singfònics amb la coral Ol’Green, ambdues participants de la primera 
edició del concurs Oh Happy Day! . 
La coral Singfònics, està formada per una quarantena de cantaires que va néixer l’any 
2011 arran de de la trobada entre antics cantaires de la coral de secundària de l’escola 
El Cim que volien impulsar i donar vida al projecte una vegada finalitzat el seu pas per 
l’escola.  Singfònics està dirigida per Olympia Villalba, fundadora i directora des dels 
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inicis de la formació. El grup Ol’Green, que es defineix com a ‘producte barceloní a 
base de música i bon humor’, ofereixen un repertori amb bones dosis de ball i que 
inclou grans clàssics de l’Edith Piaf o The Beatles, però també temes disco dels 70-80 i 
altres més actuals com un esbojarrat medley de dives del pop (Beyoncé, Lady Gaga i 
Shakira). Van quedar finalestes del concurs de TV3 Oh Happy Day!. 
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Més informació: 
http://www.fundacioct.cat/programacions/directe/ 
Venda d’entrades: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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