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El Centre Cultural Terrassa obre la Temporada Primavera 2015 amb l’inici 

de gira de PS, el nou disc de Pep Sala 

 

 En aquesta primera part de la 32a Temporada BBVA de Dansa, el Ballet 

Nacional d’Espanya actuarà per primera vegada a l’equipament terrassenc. 

 

 El plat fort de la 3a Temporada BBVA de Circ serà l’estrena d’un espectacle de 

la prestigiosa companyia acrobàtica francesa, XY. 

 

 En el camp de les arts plàstiques s’exhibiran 3 exposicions, entre les quals 

destaca la mostra del pintor i escultor, Eduard Arranz-Bravo.  

 

El Centre Cultural Terrassa estrena la nova programació de la Temporada Primavera 

2015 on hi tindran cabuda més d’una vintena de propostes de dansa, circ, concerts, 

teatre i exposicions. 

El president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Ignasi Cusidó, ha explicat que  

l’equipament segueix apostant per les arts escèniques i té com a línies prioritàries la 

Dansa i el Circ. Cusidó també ha agraït l’esforç del BBVA i dels altres patrocinadors per 

seguir mantenint el nivell de qualitat de la programació. 

 

El director artístic del Centre Cultural, Adrià Fornés, ha presentat el primer semestre 

de la 32 Temporada BBVA de Dansa, que acollirà aquesta primavera un variat 

repertori de dansa que va des de peces clàssiques fins a la dansa contemporània. El toc 

d’inici el donarà la companyia LaMov amb La Ventafocs (14 de febrer), seguit del Ballet 

Nacional d’Espanya (15 de març), el Ballet Nacional d’Argentina (25 d’abril) i Víctor 

Ullate (23 de maig). D’altra banda ha destacat les activitats complentàries que es 

duran a terme com és l’assaig obert i gratuït de Medea, de la companyia LaMov 

(aquest divendres a les 18h). 

 



   
 

 
Nota de premsa · Presentació Primavera 2015 

 

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

Per la seva part, la responsable del programa Aixecant el Teló i representant de 

BdDansa, Beatriu Daniel, ha explicat que es donaran les claus interpretatives de cada 

espectacle de dansa. Aixecant el teló és una proposta ja inciada la temporada anterior i 

que en aquesta temporada incorpora la projecció d’un vídeo a la web de 

www.fundacioct.cat i a les instal·lacions de l’equipament on s’explicarà les raons per 

no perdre’s la funció. El dia de l’espectacle, el coreògraf i ballarí, Toni Jodar, farà una 

breu presentació de l’espectacle i el públic que ho desitgi, es podrà quedar una vegada 

acabada la representació per assistir a una xerrada amb els artistes.  

 

El director de l’equipament, Pep Forn, ha presentat la 3a Temporada BBVA de Circ que 

s’iniciarà el proper 21 de febrer amb l’espectacle Despistats, de la guardonada pallassa 

Pepa Plana i Toti Toronell (21 febrer), seguit de la Companyia XY (13 de març), Cia 

Manolo Alcántara (10 i 11 d’abril), Guillem Albà & The All In Orquestra (18 abril) i 

Col·lectiu Persiana (17 de maig). 

 

Les arts plàstiques continuen sent una línia destacada de les activitats de l’equipament 

terrassenc. Aquesta primavera es manté l’exposició permanent del fons d’art i 

s’inauguren 3 exposicions més: Menús de guerra (del 5 de febrer al 12 d’abril), teles i 

escultures d’Eduard Arranz-Bravo (del 12 de febrer al 22 de març) i vitralls de Joan 

Vila-Grau a la Sagrada Família (del 9 d’abril al 7 de juny). 

 

D’altra banda, el Centre Cultural Terrassa segueix amb el compromís de ser i fer 

partícep al seu públic als actes de ciutat. És per aquesta raó que part de la seva 

programació està present en els festivals i esdeveniments culturals de Terrassa. Aquest 

primer semestre presenta propostes dins del Festival de Jazz (concert de Mulatu 

Astatke i Cie XY), de la Fira Modernista (Tripula) i de la Festa Major (La Estraña 

Pareja). 

 

L’equipament cultural referma també el seu compromís amb l’escena local, donant 

oportunitat als artistes i grups de la ciutat de presentar les seves creacions i treballs de 

http://www.fundacioct.cat/
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qualitat. En aquesta temporada, hi tindrà cabuda la proposta de Farrés Brothers i Cia 

amb l’espectacle Tripula. 

 

En total, 17 espectacles escènics per a tots els gustos i per a tota la diversitat de 

públics - 4 danses, 5 circs, 3 concerts i 5 teatres-, a més de 3 exposicions i activitats 

complementàries com són els Racons de Circ, la Trobada d’acrobàcia per a 

professionals del circ, una exposició fotogràfica i trobades amb artistes. 
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ESPECTACLES 

DANSA 

LAMOV | 14 de febrer  

La Ventafocs   

LaMov Companyia de Dansa porta a l’escena una versió renovada del conte de La 

Ventafocs. La història de Perrault i la música de Prokofiev s’actualitzen de la mà del 

coreògraf i director de la companyia, Víctor Jiménez. LaMov s’enfronta per primera 

vegada a un ballet clàssic, apostant pel costat més humà dels personatges i per un 

acostament fins als nostres dies. Això es tradueix en una dansa tècnica i precisa amb 

estils que abasten els elements més clàssics del ballet fins als llenguatges més 

innovadors i contemporanis.  

Víctor Jiménez, ex ballarí de la companyia de Víctor Ullate, deixeble directe de Maurice 

Béjart i ballarí solista de l’Òpera de Lió, n’és el director des del 2008. L’estil de la 

companyia, amb una clara vocació de formació contínua i creixement en tot tipus de 

llenguatges gestuals, es podria definir com de tall neoclàssic.  

 

BALLET NACIONAL D’ESPANYA |15 de març  

Farruca, Ritmos, Viva Navarra, Suit Sevilla 

El Ballet Nacional d’Espanya és a l’actualitat el major exponent de la dansa espanyola, 

mostrant tots els estils de ball del país en els teatres més destacats del món.  

El BNE es va fundar el 1978 amb Antonio Gades com a primer director. Ha obtingut el 

reconeixement internacional de crítica i públic amb la concessió de diversos premis. 

Destaquen el Premi de la Crítica al Millor Espectacle Estranger (1988) al Metropolitan 

de Nova York; Premi de la Crítica Japonesa (1991); Premi de la Crítica al Millor 

Espectacle (1994) al Teatre Belles Arts de Mèxic i Premi del Diari ‘El País’ (1999) a 

l’espectacle ‘Poeta’. 

Antonio Najarro, director del BNE des del setembre de 2011, és ballarí i coreògraf, 

format pels més prestigiosos mestres de dansa en tots els estils: ballet clàssic, escola 

bolera, clàssic espanyol, folklore, flamenc i dansa contemporània. La seva carrera 

professional la iniciava, amb només 15 anys, formant part de les companyies de dansa 
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espanyola més reconegudes com el Ballet Antologia, Ballet del Teatro Lírico de la 

Zarzuela, Compañía Antonio Márquez, José Antonio i els Ballets Espanyols i Compañía 

Aída Gómez. 

 

BALLET NACIONAL D’ARGENTINA | 25 d’abril  

Chopiniana, La mort del cigne, Clar de Lluna, Birthday Offering  

El Ballet Nacional d’Argentina es funda el mes de gener de 2014 pel Ministeri de 

Desenvolupament Social de la Nació, dependent de la Presidència d’Argentina, creant 

d’aquesta manera el primer Ballet Nacional d’Argentina. Després de 32 audicions 

realitzades el 2013 a un total de 1200 aspirants, el jurat va seleccionar els 60 ballarins 

que integren el cos del Ballet Nacional. 

Iñaki Urlezaga és designat director general i artístic, acompanyant un staff de 12 

professionals entre mestres, assagistes, kinesiòlegs, operadors. La companyia realitza 

una temporada anual a Buenos Aires amb quatre programes artístics que 

posteriorment porta de gira per Argentina. Aquesta serà la seva primera gira 

internacional i la primera vegada que els podrem veure al nostre país.  

 

VÍCTOR ULLATE| Tres, Apres Toi, Bolero i Jaleos | 23 de maig  

Víctor Ullate, estrella internacional de la dansa, va fundar el 1988 la companyia que 

porta el seu nom i que acaba de complir vint-i-cinc anys de trajectòria. Des de 1999, 

compta amb Eduardo Lao com a director artístic. El talent i l’esforç de tots dos artistes 

han estat i són claus per a la permanència i l’èxit d’aquesta companyia excepcional. 

Ullate comença la seva trajectòria professional al Ballet del Segle XX sota la direcció de 

Maurice Béjart, on estarà 14 anys, i interpreta nombrosos primers papers. El 1978, 

Béjart crea per a ell Gaîté Parisienne, basada en la seva biografia, en què Ullate 

interpreta el propi Béjart. El 1979, el govern espanyol li encomana la formació d’una 

companyia de ballet clàssic, la primera del país, que dirigeix durant quatre anys. Al llarg 

dels anys, ha aconseguit inculcar al seu ballet una personalitat pròpia recognoscible 

per l’espectador. El 1989, obté el Premi Nacional de Dansa. 

Serà la desena vegada que Víctor Ullate actua a l’escenari del Centre Cultural Terrassa.  
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CIRC 

CIA PEPA PLANA I TOTI TORONELL | Despistats | 21 de febrer  

En un escenari rodó, amb un públic que envolta els artistes, presenciem dues històries, 

dos mons, dues meitats d’un mateix cercle. 

Partim d’una evidència: la Pepa Plana és ben diferent d’en Toti Toronell. Seguim amb 

una constatació: els seus personatges, una compradora compulsiva i un desnonat del 

sistema, són antagònics. Riem de les trobades fortuïtes, de les coincidències i dels 

problemes comuns. I tornem a casa convençuts que, potser, en el fons els nostres 

desitjos són idèntics. 

 

CIE XY  | Il n’est pas encore minuit... | 13 març  

Encara no és mitjanit... és la darrera proposta de la prestigiosa companyia francesa XY 

que va estrenar l’estiu passat i que es podrà veure per primera vegada al sud dels 

Pirineus. És una gran producció amb 22 acròbates a l’escenari, una creació col·lectiva 

que segueix fidel a l’estil de la companyia basada en equilibris i salts acrobàtics, 

piràmides humanes, salts en bàscula, combinat amb moviments de dansa que els 

tornen a fer originals i únics. 

En un escenari nu, jugant amb la relació de l’individu envers al col·lectiu, 

aconsegueixen transmetre un munt d’emocions a ritme swing. Un espectacle que no 

es poden perdre els amants del circ, ni els del lindy hop. 

 

CIA MANOLO ALCÁNTARA  | Rudo  | 10 d’abril i 11 d’abril 

Rudo tracta sobre les persones que han conviscut amb la rudesa, l’esforç físic i els 

reptes personals. El protagonista crea torres i figures amb pesades caixes de fusta. La 

fragilitat de les construccions sobre les que s’enfila, per fer precaris equilibris, són fruit 

del desig i de la il·lusió. La música en directe fa de líric contrapès a l’esforç de l’home, 

que gruny, sua i no decau en el seu deliri. 

L’espectador es troba atrapat dins d’un espai íntim -dalt de l’escenari de l’auditori-, en 

una grada que sembla que hagi de caure, amb una proximitat que convida a compartir 

els perills i els anhels de la vida.  
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Rudo ha estat guardonat amb el Premi Zirkòlika 2014 al millor espectacle de circ de 

sala. 

A la presentació de la Temporada, l’artista i creador de Rudo, Manolo Alcántara, ha 

presentat el seu espectacle, ‘una peça íntima que parla de l’esforç de les persones’, 

acompanyada de música en directe.  

 

GUILLEM ALBÀ & THE ALL IN ORQUESTRA  | 18 d’abril  

Marabunta – Crazy Clown & Music Show 

Marabunta és un espectacle de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor 

música en directe. A l’escenari, els artistes lluiten perquè res s’entengui. Cançons 

pròpies, gags absurds, cabaret. Res té sentit i tot és possible. Cap ordre establert. És el 

caos del pallasso. 

Improvisació: sortir i jugar. Divertir passi el que passi, i qui sap el què passarà avui. I 

demà. I passat. Això és la selva. Voleu riure? Esteu convidats. Guillem Albà, el jove 

clown a punt d’explotar, i The All In Orchestra, capaços de domesticar qualsevol estil 

musical que se’ls posi per davant, sumen experiència i multipliquen el joc. Marabunta 

és bogeria, és descontrol amb classe, és l’espectacle total. 

 

COL·LECTIU LA PERSIANA  | Violeta  | 17 de maig  

Violeta és un concert-cabaret d’artistes que tenen ganes de gaudir d’una bona estona i 

fer-ne gaudir al públic. Set acròbates enamorats de la música de Venancio y los 

Jovenes de Antaño i cinc músics bocabadats amb els acròbates provinents d’escoles de 

tot el món -Brussel·les, Lima, Londres, Barcelona…- 

El Col·lectiu La Persiana ens mostra números de circ de diferents disciplines -quadrant 

rus, escala acrobàtica, perxa xinesa, roda cyr i trapezi fix-, acompanyats de la millor 

música en directe. 

Aquest muntatge ha estat reconegut amb el Premi Zirkòlika 2014 al millor espectacle 

de circ de carrer i el Premi Zirkòlika 2014 a la millor música de circ.  
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CONCERTS 

PEP SALA | PS | 6 de febrer  

PS ha estat un disc molt esperat, i en poc temps, s’ha convertit en el disc més destacat 

de la discografia d’en Pep Sala. 

Després de 5 anys des de la publicació del seu últim disc Anatomia de la relativitat 

(2009), el nou treball suposa un petit canvi de rumb. Aquest disc no vol ser només un 

recull de magnífiques composicions ben interpretades, sinó una guia de viatge a través 

d’11 temes amb arranjaments acurats i lletres amb missatge. PS posa al descobert un 

Pep Sala introspectiu, però obert; poètic, però directe en el missatge, i per damunt de 

tot, colorista. En aquest concert, a més dels temes del nou disc, també interpreta 

petites joies de la seva obra i tots els grans èxits de SAU.  

En la seva intervenció a la presentació, l’artista ha afegit que aquest és un concert 

‘tècnicament complex’ on tots els sis components de la banda també fan veus.  

 

MULATU ASTATKE | Sketches of Ethiopia | 20 de març  

Figura inqüestionable del world jazz, arquitecte i peça fonamental de l’ethiojazz. Un 

discurs original, inquiet i intrèpid que beu de les fonts de la música tradicional 

il·luminada per la flama del jazz. Aquest jazzman africà és músic de culte del cinema 

independent americà gràcies a la banda sonora del film Broken Flowers (2005). 

A Sketches of Ethiopia (Jazz Village, 2013), el seu darrer àlbum, Astatke mostra una 

deconstrucció del ric i antic llegat etíop amb un refinat i sofisticat gust pels 

arranjaments orquestrals. 

Conductor, arranjador, màster del vibràfon, el piano i la percussió, presenta una 

música acolorida que serpenteja entre la cultura africana i el món àrab, amb 

influències de la música llatina, ritmes afrofunk i el so ensemble de vuit elements.  
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ORQUESTRA PLATERIA | 17 d’abril  

Gira comiat  4ORQUESTRA PLATERIA 

Un espectacle carregat de nostàlgia per celebrar 40 anys ballant a ritme de Pedro 

Navaja, Ligia Elena o Amparito Roca. La gira de comiat de la millor orquestra catalana 

de tots els temps. 

La Plateria, segueix en actiu, en forma i amb ganes de celebrar els seus 40 anys de 

llarga vida i ho volen fer d’una manera molt especial. On està el secret?, doncs en 

recuperar el veritable esperit d’aquell temps en el que tots els que ara passem dels 40 

sortíem a ballar amb les cançons de l’Orquestra Plateria. Qui no té a casa una còpia en 

vinil i una mica atrotinada d’aquell mític disc del 75, ‘Pedro Navaja’? Per aconseguir 

tornar a aquell esperit de ganes de viure i del ser lliures no estalvien esforços. 

 

TEATRE 

LEO HARLEM & SINACIO | #TrendingTronching | 15 de febrer  

A través dels seus monòlegs i gags, Leo Harlem i Sinacio posen de manifest el que vam 

ser, el que som i el que podem arribar a ser. #TrendingTronching és més que un 

espectacle d’humor, és una forma de veure i entendre la vida que ens mostra l’eterna 

lluita entre clàssic i modern, etern i passatger. 

Leo Harlem és un dels humoristes més apreciats pel públic i pels seus companys de 

professió. És conegut per la seva participació en programes com ‘El club del chiste’, ‘El 

Club de la Comedia’, ‘La Hora de José Mota’ o ‘Sé lo que hicisteis’. En aquest nou 

espectacle, comparteix escenari amb Sinacio, guionista d’èxits com ‘El Xou dels 

Morancos’ i ‘Els homes són de Mart i les dones de Venus’. Tots dos conformen una 

parella formidable, capaç de fer riure al públic sense parar. Trending (tendència, 

recomanació) Tronching (que et partiràs de riure). Aquestes són les dues premisses 

amb les que va néixer l’espectacle. 

 

HARKET [PROTOCOLO] | PanicMap | 28 de febrer  

Cristina Harket és una jove voluntària en un projecte que investiga la possibilitat de 

sobreviure en un búnquer amb l’únic ajut d’un sistema d’intel·ligència artificial 
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anomenat MAP#2. Alguna cosa va malament i el mes que havia d’estar a l’interior es 

converteix en una mica més d’any i mig. 

HARKET [PROTOCOLO] ens parla de la confiança i de la traïció, de la necessitat de 

vincularnos amb algú o amb alguna cosa, encara que no sigui humà. És quelcom més 

que un espectacle interdisciplinari en el qual dansa, teatre, humor, música, disseny i 

vídeo mapping interactuen. 

Guanyadora del Premi BBVA de Teatre 2014 

 

TRIPULA | Farrés Brothers i Cia | 10 de maig  

L’any 1783, Joseph i Etienne Montgolfier van inventar el Globus Aerostàtic. Avui, més 

de dos segles després, dos investigadors aeronàutics han descobert el Globus Estàtic, 

un aparell capaç de viatjar pels racons més inexistents de la imaginació. Però no volen 

anar-hi sols: necessiten que la vostra experiència els acompanyi. 

Farrés Brothers han agafat un globus i l’han convertit en espectacle. La confluència 

amb el projecte Iglús de vent, de Jordi Enrich, que busca noves vides a globus 

aerostàtics en desús, ha obert un camp d’exploració teatral inèdit en el recorregut de 

la companyia. La capacitat de seducció d’aquest material els ha embarcat en un viatge 

cap al desconegut i els agradaria compartir-lo amb vosaltres. 

L’autor i creador d’aquest espectacle, Jordi Palet, ha destacat a l’acte de presentació 

que el públic de Tripula viatjarà dins del globus acompanyat dels artistes i de la veu en 

off de l’actor Pere Arquillué. El globus que s’ha utilitzat per aquest espectacle, en el 

seu moment va creuar l’Àfrica. 

 

LEO BASSI | The Best Of | 30 de maig  

Leo Bassi, el bufó per antonomàsia, ha preparat un esdeveniment teatral especial, The 

Best of, un espectacle que recull els millors números de la seva carrera. 

Com ell mateix afirma, ‘he volgut fer alguna cosa per al meu propi plaer, ajuntant en 

una mateixa obra els moments que més m’han agradat de la suma dels meus 

espectacles. Sovint al còmic li passa que, quan estrena una nova obra, sent tristesa per 
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abandonar els textos antics que són com vells amics. Aquí, finalment, vaig a reunir-me 

amb els més estimats. Quina alegria’. 

Noranta minuts antològics de l’hereu d’una nissaga de pallassos que ha fet del riure 

una arma pacífica per al canvi. Que tremolin la banca, les religions, la dreta i els poders 

establerts perquè Bassi treu les seves pintures de guerra. 

 

LA EXTRAÑA PAREJA | Joan Pera i Antonio Dechent | 6 de juliol  

Félix és un home de mitjana edat, meticulós i obsessionat amb l’ordre i la neteja, que 

és expulsat de la llar familiar per la seva esposa. Davant aquesta situació a Félix no li 

queda altra opció que recórrer al seu amic Oscar, perquè li permeti compartir el seu 

apartament. El problema arriba quan Félix descobreix que el caràcter de l’Oscar és 

diametralment oposat al seu, doncs es tracta d’un tipus despreocupat i tronera. La 

convivència no serà senzilla en absolut. 

Una de les obres més aclamades de tots els temps del nostre panorama teatral i una 

oportunitat de tornar a veure en Joan Pera al nostre escenari durant la Festa Major de 

Terrassa.  

Més de dues hores per riure de valent. 

 

EXPOSICIONS 

MENÚS DE GUERRA | Sala 2 | del 5 de febrer al 12 d’abril 

Avui, la cuina catalana és un referent arreu del món. Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, 

Jordi Roca, Carles Gaig, Nando Jubany... Això no és fruit de la casualitat, neix d’unes 

arrels, d’una tradició, d’una cultura i també d’un passat que ha tingut episodis que, no 

per desconeguts, deixen de tenir una importància cabdal. 

L’exposició posa el focus en la Segona República. La primera meitat dels anys trenta a 

casa nostra va signifi car, també per a la cuina, un instant de gran creativitat i d’una 

forta voluntat per oferir una mirada nova i modernitzadora. 
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*EDUARD ARRANZ-BRAVO | Magnus | Sala 3 i 4 | del 12 de febrer al 22 de març 

Eduard Arranz-Bravo és un artista amb una llarga, dilatada i exitosa trajectòria, que ha 

exposat a ciutats de mig món: Venècia, Sao Paolo, Barcelona, Nova York, Bonn, Munic, 

Colònia, Berlín, París i darrerament a Moscou, Sant Francisco i Xangai. L’exposició 

mostra els seus darrers treballs; gairebé quaranta grans teles i una desena d’escultures 

de petit i mitjà format. 

 

*ELS COLORS DE LA LLUM | Sala 3 i 4 | del 9 d’abril al 7 de juny 

Vitralls de Vila-Grau a la Sagrada Família 

L’exposició mostra l’obra que aquest artista i vitraller està realitzant en el temple de la 

llum i el color: la Sagrada Família. Vila-Grau s’interrelaciona amb l’arquitectura de 

Gaudí, juga amb la llum que aquest va projectar al dissenyar les obertures del temple i 

s’esplaia amb el color i el ritme dels ploms, intentant crear una atmosfera de refl exió, 

de pensament, de sensacions… una simfonia de colors. Perquè el vitrall, també és això, 

crear una atmosfera que ajudi al recolliment i fomenti l’espiritualitat. És una exposició 

molt visual on el color és el protagonista amb dues lectures possibles: una més 

sensorial, més visual, i una altra de lectura més lenta, que fa penetrar poc a poc en el 

ric món del vitrall, de la llum i el color. 

 

*Aquestes exposicions ofereixen el programa pedagògic dels Exploradors de l’Art dins 

de l’acord de col·laboració de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA  

 

Link revista  

https://drive.google.com/file/d/0BxYhrIZBQe7zbFdXeU9UaHNjWU0/view?usp=s

haring 

 

Link imatges  

https://drive.google.com/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zTnZwOHB6dkhfa0E

&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxYhrIZBQe7zbFdXeU9UaHNjWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxYhrIZBQe7zbFdXeU9UaHNjWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zTnZwOHB6dkhfa0E&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zTnZwOHB6dkhfa0E&usp=sharing
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Més informació 

PREMSA: www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/ 

PUNTS DE VENDA: 

Per internet www.fundacioct.cat 
 
Taquilla Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 
Dilluns a dissabtes de 16 a 20h 
i una hora abans de la funció 
Telèfon 902 180 677 
 
 
DESCOMPTES: 
 
Grups 
15% per a grups a partir de 15 persones 
20% per a grups a partir de 25 persones 
25% per a grups a partir de 50 persones 
 
Pack Familiar  

En tots els espectacles de circ, 2 adults i 2 nens: 25% de descompte 

 

Es poden consultar més descomptes per a col·lectius al nostre web. 

En funció de l’acord de programació, alguns espectacles queden exempts de la 

política de descomptes. 

 

Tots els espectacles s’acullen al programa socioeducatiu Apropa Cultura, que ajuda a 

l’assistència i participació dels usuaris de centres socials a la programació i a les 

activitats dels equipaments culturals. 

http://www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/
http://www.fundacioct.cat/

