
 

 

 

 Nit de festa al nou Centre Cultural Terrassa 

L’equipament inaugura les noves instal·lacions amb un accés més obert a la ciutat 

  

Després de 7 mesos d’obres i sense parar l’activitat habitual, el nou Centre Cultural              

Terrassa va inaugurar aquest dissabte els nous espais de l’equipament i el restaurant             

El Cultural. 

  

El passat dissabte 5 de desembre, a dos quarts de nou del vespre, més de 2.000                

persones es van aplegar davant de la façana del Centre Cultural Terrassa per no              

perdre’s l’esperat piromusical amb la música de l’overture Candide de Leonard           

Bernstein i les projeccions de llum de l’artista Tom Carr. Un espectacle visual i sonor               

que va omplir la Rambla d’Ègara d’amics, ciutadans i curiosos. 

  

L’acte va ser presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran              

Mascarell, que en el seu parlament en una recepció feta a la sala de la Col·lecció                

Fundació Antiga Caixa de Terrassa, va destacar l’aportació artística ‘enormement          

significativa’ de l’equipament i el nivell de qualitat ‘extraordinari’ tant en les arts             

escèniques - la dansa i el circ- com les plàstiques. 

  

En la mateixa línia, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va felicitar al Centre Cultural              

Terrassa per la ‘nova vida que dóna l’equipament que esdevé tot un símbol a la               

Rambla i que ofereix activitats de primera línia a Terrassa’. 
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El president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa (FACT), Ignasi Cusidó, va fer èmfasi               

de la nova etapa que enceta l’equipament, alliberant 650m2 d’espai destinat a lloguer             

– ja estan llogats- i oferint una nova porta d’accés a la ciutat, ‘més obert i visible’, amb                  

el restaurant- cafeteria El Cultural. ‘Demanem que la ciutat es faci seva la dansa com               

ho ha fet amb el jazz o el hockey, tenim una de les millors, o la millor, temporada de                   

dansa estable de caràcter privat a Espanya. No ho diem nosaltres, sinó els crítics’, va               

remarcar. Cusidó no ha volgut acabar el seu discurs sense agrair l’ajuda i la complicitat               

del BBVA per haver fet possible aquest projecte, ‘no era una tasca fàcil però hi hem                

posat la feina i la il·lusió per aconseguir els nostres objectius’, va concloure. 

  

L’acte inaugural va finalitzar amb la representació de Giselle, una dansa romàntica            

interpretada pel Ballet Bolxoi de Bielorússia i que va clausurar la 32a Temporada BBVA              

de Dansa. Al finalitzar l’espectacle, el públic va ser obsequiat amb un calendari de l’any               

2016 on cada mes s’il·lustra amb una de les danses que es representaran a la 33a                

temporada, corresponent a l’any vinent. Al llarg de la 32a Temporada més de 4.600              

espectadors han gaudit de companyies com Víctor Ullate, el Ballet Nacional d’Espanya,            

el Ballet Nacional d’Argentina o Otradanza. La 33a Temporada BBVA de Dansa iniciarà             

el 20 de febrer amb el Ballet de Biarritz. 

  

  

Més espais i activitat 

Amb les obres de reforma, l’equipament potencia la seva activitat amb més espais per              

a la celebració de presentacions, xerrades, conferències i congressos. L’espai de l’antic            

restaurant serà ocupat per les noves oficines del Centre Cultural Terrassa i de la FACT,               
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que fins ara estaven a la quarta planta de l’edifici. D’altra banda la nova ubicació de                

l’Aula Magna, ara també a peu de carrer, té una capacitat per a 150 persones i es                 

potenciarà el seu ús amb l’increment d’activitats i un nou cicle de conferències que              

s’iniciarà al mes de febrer. L’alliberament de 650 m2 a la quarta planta permet              

albergar noves empreses en règim de lloguer. Actualment l’edifici compta amb 13            

inquilins. A més a més de l’Auditori, la Sala d’Actes, l’Aula A i l’Aula Magna,               

l’equipament posa a disposició la Sala 2 per a la celebració d’actes. 

  

  

Obertura del restaurant-cafeteria El Cultural 

  

L’obertura d’un nou restaurant-cafeteria a l’entrada principal ha estat un dels canvis            

més visibles i que més expectació van causar en el dia de la inauguració, El Cultural és                 

ara una nova porta d’entrada a l’equipament i des del seu interior es poden veure una                

part de les sales d’exposicions a través d’una cúpula de vidre en el seu menjador               

principal. El nou restaurant comunica amb l’equipament cultural a través d’una rampa            

que dóna accés a la Sala 1 i 2 d’exposicions, on actualment hi ha l’Espai Romà Vallès i la                   

Col·lecció del Fons d’Art de l’Antiga Caixa de Terrassa. El nou restaurant també ha              

obert un petit bar al vestíbul que dóna servei als dies d’espectacle. Les obres de               

reformes i el nou restaurant han estat realitzades pel reconegut arquitecte Jan Baca. 
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Nou vestíbul dedicat a Torres- García 

  

Des de primera hora de la tarda del dissabte, els ciutadans, amics i amants de la                

cultura, van poder gaudir del nou vestíbul de l’equipament dedicat a l’artista Joaquim             

Torres-García. L’espai exhibeix ara de forma permanent els frescos de Mon Repòs a la              

cúpula del vestíbul, acompanyats per uns textos explicatiu de la biografia de l’artista i              

de les obres exposades. Com ja es va poder comprovar dissabte, amb aquesta nova              

ubicació els visitants poden admirar aquestes obres, considerades unes de les peces            

més significatives i valuoses del Fons d’Art. 

  

Classes magistrals i actuació gratuïta de dansa 

  

A partir de les 15h de la tarda, l’equipament ja va començar a oferir activitat de forma                 

ininterrompuda. A primera hora es van impartir classes magistrals de dansa a càrrec de              

Tatiana Chemetovets, primera ballarina del Ballet del Teatre Bolxoi de Bielorússia, i            

del pianista Marc Sumsi. Els alumnes, provinents d’escoles de dansa d’arreu de            

Catalunya, van poder gaudir després de Giselle. 

  

En sortir de les classes magistrals, els joves alumnes i el públic assistent es van veure                

sorpresos per la intervenció de la companyia Big Bouncers a la sala 3 d’exposicions              

amb l’espectacle Doppelgänger, una peça que interactua amb l’exposició que          

actualment s’exhibeix en aquest espai, Tom Carr. Ecos de Buïgas. 
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Més informació: 

  

Torres-García. Pintures de Mon Repòs 

http://www.fundacioct.cat/wp-content/uploads/2015/06/NP_PINTURESMONREPOS_100615.pdf 

http://www.fundacioct.cat/exposicio/joaquim-torres-garcia-pintures-de-mon-repos/ 

  

Exposició Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas 

http://www.fundacioct.cat/wp-content/uploads/2015/11/NP_TOMCARR_051115.pdf 

  

Ballet del Teatre Bolxoi de Bielorússia 

http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-bolxoi-de-bielorussia/ 

  

33a Temporada BBVA de Dansa 2016 

http://www.fundacioct.cat/wp-content/uploads/2015/11/NP_33A_TEMPORADA_DANSA_DECLAS.pdf 

  

Projecte de remodelació 

http://www.fundacioct.cat/wp-content/uploads/2015/03/NP_REFORMA_CCT.pdf 

 

 PODEU DESCARREGARVOS IMATGES DE LA INAUGURACIÓ EN AQUEST LINK: 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5v45GQJTeXTaVM4eDFyV25ucU0 
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