
 

 

 

 

Un octogenari pallasso s’escapa de la residència i trepitja de nou els            
escenaris, aquest diumenge Rescate emotivo al Centre Cultural Terrassa 

El clown argentí, Walter Velázquez, presenta un espectacle adreçat a tot tipus de             
públic i que fa emocionar a les persones grans i a les seves famílies.  

Don Carlos Calostro és 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.  

Calostro està de tornada! I no sabem fins quan. Gaudeix-lo fins que el trobin! 
 
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.  
 
La 4a Temporada BBVA de Circ comptarà també amb els espectacles Rhum (8 de              
novembre), Um belo dia (13 de desembre) i el 9è Circ de l’Any (2 i 3 de gener).  
 
 
Walter Velázquez 
 
Director i intèrpret de Rescate Emotivo, és també docent i coach actoral. Imparteix             
tallers i seminaris de clown i dramatúrgia a Espanya i a Sud-Amèrica: Argentina, Brasil,              
Mèxic, Equador i Veneçuela. L’any 2008 va fundar la Compañía Internacional de            
Comediantes Sin Pulgares de la qual n’és el director. 
 
Amb Rescate Emotivo ja són més de 60 les obres que ha representat a diversos països                
d’arreu del món. 
 
Velázquez, vinculat amb la ciutat de Terrassa, ha col·laborat en diverses ocasions amb             
l’Associació Tub d’Assaig 7.70 i actualment està dirigint el proper espectacle de la             
companyia Filigranes. 
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Octubre Mes de la Gent Gran 

L’espectacle forma part del calendari d’activitats del Servei de Promoció de la Gent             
Gran de l’Ajuntament de Terrassa que, com cada any, celebra a l’octubre el Mes de la                
Gent Gran. 

Paral·lelament a l’espectacle, el clown ha realitzat un taller relacional a diverses            
residències d’avis de la ciutat com són la Residència Sant Josep Oriol, el Centre d’Avis               
de Terrassa, La Llar Fundació i la Casa Vapor Gran.  

 
Espectacles per la inclusió 
 
Tots els espectacles programats pel Centre Cultural Terrassa s’acullen a programes           
socioeducatius per facilitar l’accés a la cultura a persones en risc d’exclusió social. A              
través d’Apropa Cultura es van beneficiar d’aquest acord més de 400 persones i per              
mitjà de l’acord amb l’entitat terrassenca ALEI (Associació Local d'Entitats per a la             
Inclusió de Terrassa)  van passar per l’equipament 556 persones més.  

 

Les dades 
Rescate Emotivo (No passa res!) 

Walter Velázquez 

Diumente, 1 de novembre, a les 18h 

Preu: 5 euros 

Pack Familiar: 15 euros 

Durada: 70min  

 

PUNTS DE VENDA: 

Guixeta 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 

 

 

Possibilitat d’entrevistar a l’artista, in situ o per telèfon 

 

Comunicació                                                                                                                     NOTA DE PREMSA  
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
www.fundacioct.cat 

@CCulturalTRS        2 

http://www.fundacioct.cat/
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
http://www.fundacioct.cat/
http://www.fundacioct.cat/

