
 

 

 

El Centre Cultural Terrassa segueix amb l’aposta ferma pel circ          

per a tots als públics 

L’equipament terrassenc ha encetat la programació de tardor amb propostes de circ            

pensades i orientades a un públic divers i per a tots als gustos. La 4a Temporada                

BBVA de Circ inclou espectacles de petit i de gran format i orientats a tots als públics.                 

La programació també inclou un espectacle pensat per a les persones grans (1 de              

novembre). En aquesta nodrida i variada programació hi trobarem un bon grapat de             

disciplines circenses: des del tradicional clown passant pels malabars i les acrobàcies.  

 

L’espectacle Incert, de la Cia. Circ Pistolet, va donar el tret de sortida al 7è Festival de                 

Circ de Terrassa (6 de setembre) amb un Centre Cultural ple de gom a gom, en els                 

propers mesos el públic podrà gaudir de cinc espectacles més: De Pas (4 d’octubre),              

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).  

L’equipament terrassenc és un dels centre de referència nacional de les arts circenses,             

acollint espectacles fets a casa nostra i també produccions de les millors companyies             

internacionals. Actualment el Centre Cultural Terrassa acull l’única temporada         

estable de circ de sala a Catalunya. 

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.  

 

Racons de circ 

El Centre Cultural Terrassa organitza conjuntament amb l’associació Tub d’Assaig 7.70           

un taller de circ un cop al trimestre a diferents espais de la ciutat amb objectiu apropar                 

les tècniques circenses a les famílies: aeris, cables d’equilibrisme, malabars, xanques i            

pilotes d’equilibris entre d’altres.  
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ESPECTACLES 

 
 
 
Diumenge 4 d’octubre a les 19h 
Preu: 8€ 
 
DE PAS 
La Industrial Teatrera 
 
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 actualment 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. 
  
Direcció: Jordi Purtí. Intèrprets: Mamen Olías i Jaume Navarro. Escenografia: Jordà           
Ferrer. Construcció: Taller del Lagarto. Utillatge: Mariona Ferrer. Música: Tales Music.           
Vestuari: Mamen Olías i Mariona Ferrer. 
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Diumenge 1 de novembre a les 18h 
Preu: 5€ 
 
RESCATE EMOTIVO 
(NO PASSA RES!) 
Walter Velázquez 
 
El clown argentí Walter Velázquez està especialitzat en tractar amb les persones grans             
i trasllada les seves experiències en geriàtrics dalt de l’escena. A Rescate Emotivo             
interpreta a Don Carlos Calostro, un vell pallasso retirat que fuig de la clínica geriàtrica               
amb la idea de trepitjar novament els escenaris d’arreu del món. Una emotiva i tendra               
actuació d’un vell clown que vol demostrar el valor de les persones grans i tot el                
potencial que poden oferir i ensenyar en un món pensat només per als joves.  

 

Taller de clown a residències de Terrassa 

Aquest espectacle es realitza en col·laboració amb el Servei de Promoció de la Gent              
Gran de l’Ajuntament de Terrassa i està inclosa en l’agenda d’activitats de l’octubre,             
‘Mes de la Gent Gran’, que se celebra al municipi. La mateixa setmana de la funció, el                 
clown Walter Velázquez farà un taller a 4 residències de la ciutat. 

Rescate Emotivo compta amb el suport de la Asamblea Permanente de los Derechos             
Humanos i de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina que van declarar              
l’espectacle d’interès cultural.  
 

Preu especial per a col·lectius de persones grans. 
 
Concepció, direcció i interpretació: Walter Velázquez. 
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Diumenge 8 de novembre a les 19h 
Preu: 8€ 
 
RHUM 
Monti i Cia 
 
Rhum & Cia fa anys que no treballen i ningú no els crida per actuar. Els seus pallassos                  
malviuen al magatzem de la companyia i un bon dia reben una trucada inesperada... És               
Rhum? Ha trobat un bolo? Sí! Tots es mobilitzen: treuen la pols dels instruments, les               
arnes dels vestits i assagen l’espectacle que els va fer famosos. 
 
Un emotiu i divertidíssim homenatge al clown Joan Montanyès ‘Monti’ (1965-2013).           
L’artista va deixar inacabat aquest projecte sobre la figura del mític pallasso Enric             
Jacinto Sprocani, ‘Rhum’. Els seus companys de Monti i Cia l’han fet arribar a port amb                
molt d’èxit.  
 
Aquest espectacle va rebre el Premi Zirkòlika 2014 al Millor Espectacle de Pallassos, un              
guardó que compta amb el patrocini del Centre Cultural Terrassa. 
 
Intèrprets: Guillem Albà, Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual. Veu en              
off: Joan Montanyès Martínez 'Monti'. 
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Diumenge 13 de desembre a les 19h 
Preu: 8€ 
 
UM BELLO DÍA 
Dulce Duca 

La jove portuguesa Dulce Duca, afincada a Catalunya des de fa anys, presenta el seu               
primer espectacle on el domini de la tècnica dels malabars és única i excepcional en la                
forma. Acompanyada d’un violinista i una posada en escena propera i intimista,            
l’artista fa equilibris de maces i manipula objectes d’una manera sorprenent i singular             
que deixarà bocabadat al públic.  
 
‘Un bello día és el seu primer espectacle, un projecte personal amb el qual ha crescut                
com a actriu i malabarista, trobant un estil propi i gaudint de la llibertat escènica.  

 

Estrena al Centre Cultural Terrassa 

Creació: Dulce Duca i Iris. Producció: Dulce Duca i Lo Maximo. Intèrpret: Dulce Duca.              
Acompanyament artístic i posada en escena: Iris Ziordia. Música original: Raúl           
Márquez (violinista/música electrònica). Tècnic: Marc Santa. Construcció del vestuari:         
Carme Costa. Acompanyament i difusió: Elena Ros.  
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2 i 3 de gener 
 
9è CIRC DE L’ANY 
Tub d’Assaig 7.70 
 
Per novè any consecutiu l'associació terrassenca Tub d'Assaig 7.70 presenta  la seva          
proposta nadalenca, el Circ de l'Any. Una gala de circ que ha esdevingut ja un clàssic               
per a aquestes festes. Pensada per a tots els públics, combina les diferents             
especialitats de circ -malabars, equilibris, acrobàcies...- unint-los amb humor i         
tocs poètics. 

Com cada any, formem part del repertori artistes circ locals, nacionals i internacionals           
que s'ajunten expressament per a aquesta producció. 

Un espectacle únic i difícilment repetible. 

Producció: Tub d’Assaig 7.70 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………... 
 
 

El Centre Cultural manté el compromís d’estar presents en els principals           

esdeveniments culturals que es fan a la ciutat de Terrassa: el Festival de Circ de               

Terrassa, el Festival de Jazz, la Fira Modernista i la Festa Major entre d’altres.  

La programació ha estat realitzada amb l’estreta col·laboració de l’associació de circ            

terrassenca Tub d’Assaig 7.70 i amb el patrocini del Grup BBVA i Fundació MINA -               

Aigües de Terrassa. 
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Més informació 
 
Link amb imatges en alta resolució 
 
PREMSA: www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/ 

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 
 
DESCOMPTES: 
 
BBVA 
15% per a clients de BBVA. 
 
Grups consulta tots els descomptes al nostre web 
 
 

 

PACK FAMILIAR  
4 entrades amb el 25% de descompte 
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