
 

 

 

Dos clowns converteixen l’escenari del Centre Cultural Terrassa 

en una plaça de poble 
 

L’espectacle De Pas, de la companyia La Industrial Teatrera, tindrà lloc aquest 

diumenge a les 19h dins de la 4a Temporada BBVA de Circ. 

 

La companyia catalana La Industrial Teatrera proposa un espectacle sobre el cicle de la              
vida en clau de clown. De Pas és un homenatge a les places on es desenvolupa la vida i                   
es creuen els personatges d’aquesta història.  
 
El públic seu al voltant d’un escenari en 360 graus ambientat com si es tractés d’una                
plaça de poble. Tots en som espectadors i a la vegada coprotagonistes. 
  
Els dos clown es troben, juguen i riuen, el públic els acompanya i se suma per acabar                 
sent una família, amics, companys de viatge, veiem passar per davant la seva vida,              
plena de vida! 
 
De Pas és un dels espectacles del circ català que més a viatjat per arreu del món i va                   
rebre els Premis de Circ de Catalunya Zirkòlika 2012 a la Millor Direcció i a la Millor                 
posada en escena. 
 
 
Una temporada per a tots els públics 
 
En els propers mesos el públic podrà gaudir de quatre espectacles més: Rescate             

Emotivo (1 de novembre), Rhum (8 de novembre), Um Belo Dia (13 de desembre) i el                

9è Circ de l’Any (2 i 3 de gener).  

 

En la darrera temporada, més de 6.500 espectadors persones han assistit als            

espectacles de circ, de les quals més de 400 espectadors s’han pogut beneficiar de              

l’acord amb ALEI- Associació Local d’Entitats per al Inclusió-. Una iniciativa solidària            

que permet facilitar l’accés a la cultura a persones en risc d’exclusió social.  
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Fitxa tècnica 
 
Direcció: Jordi Purtí Intèrprets: Mamen Olías i Jaume Navarro Escenografia: Jordà Ferrer                       
Construcció: Taller del Lagarto Utillatge: Mariona Ferrer Música: Tales MusicVestuari: Mamen Olías i                           
Mariona Ferrer 
 

---------------------------------------------- 

 

Les dades:  

DE PAS 

La Industrial Teatrera 

Diumenge 4 d’octubre, a les 19h 

Preu: 8 € 

Durada: 60 minuts 

 

 
PUNTS DE VENDA: 

Taquilla Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 
Dimecres a dissabtes de 16 a 20h i una hora abans de la funció 
 
Per internet www.fundacioct.cat / Per telèfon al 902 180 677 
 
 

 

PACK FAMILIAR  
4 entrades amb el 25% de descompte  
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