L’estiu ens remet a vida, a retrobaments, a carrer, a sol i a viure la
ciutat d’una forma diferent. Més que mai, a Terrassa tenim ganes
d’estiu! Després d’uns mesos molt complicats per a tothom seguim
avançant per recuperar una vitalitat que sempre ha caracteritzat
el dia a dia de la ciutat i que tant hem trobat a faltar. Amb prudència, però també amb compromís i determinació, s’ha treballat
intensament amb les entitats i els agents culturals de la ciutat per
poder fer realitat, un any més, el Fem Estiu! Parlem d’un cicle plenament consolidat com una de les cites culturals de referència durant
els mesos estiuencs i com a plataforma per potenciar i fomentar la
oferta cultural arreu de la ciutat, convertint-la en una important
eina d’educació i d’integració.
Seguint amb la línia que ja es va iniciar en l’edició de l’any passat,
el Fem Estiu! reforça la seva programació oferint més de 150 propostes que començaran just després de Festa Major i fins a finals
de setembre, repartides per tots els districtes de la ciutat perquè
tothom pugui gaudir de l’estiu i de Terrassa.

Una oferta cultural amb música, espectacles infantils i familiars, exposicions, cinema a la fresca, etc. i que va de les activitats programades a les biblioteques, als concerts de l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48 a la Seu d’Ègara, passant pel cicle Gaudí de Cinema, el
Festival de Circ, el Festival Didó de titelles, el cicle Sons del Temps
de música càssica o les múltiples propostes que ens ofereixen el
Museu de Terrassa, la Xarxa de Biblioteques, la Factoria Cultural de
Terrassa, la Casa de la Música, el Jazz Terrassa...
Una programació que arribarà arreu del territori gràcies a espais
com patis de l’escoles i biblioteques municipals, entre d’altres, i que
durant l’estiu es convertiran en l’escenari de moltes de les propostes del cicle! Una programació àmplia i de gran qualitat amb un protagonisme destacat de les companyies i artistes de la ciutat que us
conviden a descobrir i gaudir del seu talent, i a qui tindrem l’oportunitat de brindar tot el nostre escalf després d’uns mesos molt
complicats.
Gaudim, doncs, d’aquest estiu que el fem entre totes i tots, que el
dibuixem amb els colors més bonics i que el compartim tornant a
viure la màgia dels carrers de la ciutat.
Jordi Ballart

Alcalde de Terrassa

Fem Estiu
a la BCT Xarxa

IXè Festival d’Estiu
Seu d’Ègara

Cicle Gaudí de
Cinema Català

Més informació: www.terrassa.cat/infants-i-families

Més informació: www.terrassa48.com

Més informació: www.ciclegaudi.cat

Programació d’estiu a la
Factoria Cultural de Terrassa

Jazz a la fresca.
Cicle d’estiu al Pati

XIV Cicle Sons
del Temps

Més informació: www.fundacioct.cat

Més informació: www.jazzterrassa.org

Més informació: www.terrassa.cat/sons-del-temps

Programa d’estiu de
La Xarxa Terrassa

12è Festival de
Circ de Terrassa

Nits d’estiu amb
Música als Barris

Més informació: www.fundacioxarxa.cat

Més informació: www.tubdassaig.com

Més informació: www.casadelamusica.cat

Festival Didó.
Música i titelles

Fem Estiu al
Museu de Terrassa

Fem Estiu amb
Terrassa Arts Visuals

Més informació: www.festivaldido.org

Més informació: www.terrassa.cat/museu

Més informació: www.terrassa.cat/artsvisuals

Aquest document és dinàmic, contè enllaços que us permetran accedir als continguts de forma directa, tant des d’aquest índex
com des de les pàgines interiors, i també us facilitaran ampliar la informació a la xarxa de la majoria de la programació.
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pàgs.

4-14

pàgs.

15-20

pàgs.

21-31

pàg.

32-33

pàg.

34

Dilluns

12 de juliol

A les 20.00h

A les 18.00h

Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Conferència inaugural • Joan Vives

Bestioles i bitxos: Taller
d’estampació

A les 19.30h

Lloc: Auditori Terrassa

Lloc: Biblioteca Central de Terrassa

Lloc: Pati de la BCT

TALLER. Per a famílies amb infants de 3 a 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: OCT Terrassa 48

T’has fixat mai que vivim envoltats de
bestioles i bitxos? T’agraden i vols descobrir
més coses d’aquests animalons? Vine a la
biblioteca i gaudeix d’una estoneta ben
divertida estampant aquelles bestioles i
bitxos que viuen a casa.

Violinista amb un ampli ventall de sonoritats,
amb influència que van des del jazz a la
música clàssica passant per la música celta,
el flamenc, el bluegrass i el gypsy swing.

CONFERÈNCIA. Tots els públics
• Organitza: OCT Terrassa 48 • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. HOMENOTS

Acte inaugural i de presentació del Festival
2021 amb una conferència a l’entorn de Les
Indes Galantes de J.Rameau (obra del primer
concert del festival).
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com
Més info: www.terrassa48.com

Dimarts

13 de juliol

A les 18.00h

Hora del conte – Marcapàgines
bestials

Places limitades.
Cal inscripció prèvia al telèfon 937 894 589
A les 18.00h

Hora del conte: 15’ Minuts
comptats

Lloc: Biblioteca districte 6

Lloc: Biblioteca districte 2

CONTES. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

No hi ha res pitjor que estar llegint un conte
o un llibre, tancar-ho i no saber per quina
pàgina estaves. Vine a fer separadors amb
motius animals i no tornaràs a tenir aquest
problema!.

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Places limitades. Cal inscripció prèvia 937 397 420
o bd6@terrassa.cat

índex
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Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Nocturns i diamants

A CÀRREC DE COLOMA BERTRAN

PREU 12€
Entrades a: www.entrapolis.com
Més info: www.terrassa48.com

Dimecres
A les 20.00h

14 de juliol

Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Taller d’iniciació a l’improvisació
lliure
Lloc: Espai El Vapor –
La casa de la Música de Terrassa
TALLER. Tots els públics
• Organitza: OCT Terrassa 48

A CÀRREC D’ARIADNA TORNER

Dirigit a músics provinents de tots els àmbits
musicals: clàssica, jazz, rock… i amb un nivell
equivalent o superior a 4t de G.P.
PREU 12€
Entrades a: www.entrapolis.com
Més info: www.terrassa48.com

juliol
pàgina
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Dimecres
A les 17.30h

14 de juliol

Hora del conte: “Baobab:
explica’m per què”
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a famílies amb infants a partir de 4 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A les 18.00h

Taller per a infants: construïm una
església romànica - Any Becket
2021
Lloc: Seu d’Ègara

A CÀRREC DE PETITA COMPANYIA

TALLER. Per a famílies amb infants de 4 a 12 anys
• Organitza: Museu de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Vet aquí una terra on els animals conversen
entre ells, on viuen arbres gegants tan savis
que aconsellen els animals, i on el foc i la
pluja poden ser prínceps. Vet aquí un lloc
on els contes expliquen el perquè de tot,
viatgen arrossegats per les aigües dels rius
i pel vent, i es queden adormidets a la porta
de casa dels infants, o enredats a les xarxes
dels pescadors. Vet aquí Àfrica.

L’activitat explica com s’escollia el lloc on
construir una església; com s’orientaven;
les eines usades; les mesures “humanes”
utilitzades en la construcció com el palmell,
els peus o les braces... A més, els oficis que
intervenien en la construcció d’esglésies:
picapedrers, aparelladors, fusters, bastaixos,
etc. Es farà un exercici pràctic de construir
un mur i un arc de mig punt amb uns carreus.

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Places limitades. Cal inscripció prèvia
museudeterrassa@terrassa.cat
Més info: www.terrassa.cat/becket2020

A les 18.00h

NPL - Minilab: L’erugueta goluda
Lloc: Biblioteca districte 4
TALLER. Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

A les 18.30h

Hora del conte: En Bum i l’estel
del desitjos
Lloc: Biblioteca districte 3
CONTES. Per a famílies amb infants a partir de 4 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. HOMENOTS

En Bum s’assabenta que el Rei Fosc va tancar
l’estel dels desitjos injustament i el vol
alliberar, però no serà fàcil. En Bum i els seus
amics i amigues hauran de fer front a un munt
de perills i superar la prova del mocador groc,
se’n sortiran?.
Places limitades, inscripcions a: bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014

Dijous

15 de juliol

A les 17.30h

Taller jocs de taula
“Bddaus: juguem junts?”
Lloc: Biblioteca districte 2
JOCS. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Al pati de la biblioteca, jugarem a jocs de taula
per diverses edats. Vine i juguem junts!.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162
A les 18.00h

Dijous d’estiu - Concurs d’enigmes
Lloc: Biblioteca districte 4

índex

JOCS. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT
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Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423
pàgina
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Dijous

15 de juliol

A les 18.00h

A les 21.00h

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

Jam Session: Alba Ruiz
& The Jazzy Cats

Lloc: Biblioteca districte 2

Lloc: Nova Jazz Cava

Lloc: Seu d’Ègara

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: OCT Terrassa 48

Alba Ruiz, saxo alt - Vicente Marín, piano
Carla González, contrabaix - Pau Gurpegui,
bateria

Des de la música instrumental famosa de Jean
Philippe Rameau, que al segle XVIII va escriure
per representar tota una histÒria de ‘’les
amèriques’’ en Les Indes Galanes, a la música
nòrdica de recent creació i que ha captivat al
públic amb les sonoritats utilitzades per Ola
Gjeilo en la seva Sunrise Mass.

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

PREU 3€ / socis gratuït
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

A les 18.00h

A les 22.00h

Sessió de jocs de taula: Tots a
taula! És l’hora de jugar

Refresc de patrimoni - Itinerari
“Terrassa, ciutat d’art”

Lloc: Biblioteca districte 5

Lloc: Casa Alegre de Sagrera

JOCS. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

ITINERARI. Públic general
• Organitza: Museu de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura

Places limitades. Inscripcions a la biblioteca, a
bd5@terrassa.cat o trucant al 937 350 927
A les 18.30h

Taller - Dijous creatius
Lloc: Biblioteca districte 3
TALLER. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a: bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014

índex

A les 22.00h

Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Concert: Per començar de nou

PREU 12€
Entrades a: www.entrapolis.com
Més info: www.terrassa48.com

L’activitat, de dues hores de durada,
permet descobrir conceptes de l’art
a través de les obres d’art local que
s’exposen a la Casa Alegre de Sagrera.
Es destriaran tècniques, estils, colors, formes
i composicions.
PREU 4€
Places limitades. Entrades a:
museudeterrassa@terrassa.cat
Més info: www.terrassa.cat/ca/activitats-Públicgeneral
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Divendres
A les 20.00h

16 de juliol

Dansa - PAR en Dansa i estrelles
convidades Gala Summer
Lloc: Factoria Cultural de Terrassa
DANSA. Tots els públics
• Organitza: Factoria Cultural de Terrassa

Un programa de 80 minuts que mostrarà,
entre altres peces, la coreografia de José
Carlos Martínez, Les enfants du paradis,
interpretada per l’ex etoile de l’Òpera de París
Agnès Letestu i el solista Vincent Chaillet,
la Lucia Lacarra i Mathew Golding ballaran
Finding Light d’Edwaard Liang o la Suite
Paquita amb Julian Mackay. Aquesta Gala
posarà punt i final a 10 dies de classes amb
grans mestres de la dansa com Anael Martín
i Rodolfo Castellanos (escola cubana), Ilia
Jivoy (Mariinsky), Lienz Chang (actualment al
Ballet de l’Òpera de Roma) o Agnès Letestu i
Vincent Chaillet (Òpera de París).
PREU 20/30€
Més informació al telèfon 973 804 122.
Entrades a www.fundacioct.cat

A les 22.00h

Cicle Gaudí: No matarás
Lloc: Pati AV del Barri d’Ègara
CINEMA. Públic adult
• Organitza: Acadèmia del Cinema Català
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Direcció: David Victori / Gènere: Thriller
• Hi col·labora: AV del Barri d’Ègara
i Grup de Dones d’Ègara

Reserva d’entrades a egaracine@gmail.com

Jazz a la fresca: Jasper Blom &
Joan Fort Quartet
Lloc: Pati de la Nova Jazz Cava
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

Jasper Blom, saxo tenor - Joan Fort, guitarra
Martin Leiton, contrabaix - David Xirgu, bateria
PREU 15€
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

Dissabte

17 de juliol

A les 22.00h

Jazz a la fresca: Marc Uroz Quintet
“Old hollywood glam”
Lloc: Pati de la Nova Jazz Cava
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa
A les 22.00h

Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Concert: A Thomas Becket

Marc Uroz, veu - Joan Martí, saxo alt, tenor
i flauta - Vicente Marín, piano - David Zeiler,
contrabaix - Pau Gurpegui, bateria

Lloc: Seu d’Ègara

PREU 15€
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: OCT Terrassa 48

A les 22.00h

Acte commemoratiu del 850 aniversari del
assessinat de Thomas Becket. Una persona
que volia una església lliure on el monarca no hi
influís per a res. Uns pensaments que indignaren
el monarca i que acabaren amb la seva vida.
PREU 12€
Entrades a: www.entrapolis.com
Més info: www.terrassa48.com

índex

A les 22.00h
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Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Concert: Litus i l’OCT48
Lloc: Seu d’Ègara
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: OCT Terrassa 48

Una trobada de vells amics que s’han inspirat
mútuament. La veu enèrgica, enfervorida i
robusta de Litus al costat del so de la corda.
PREU 12€
Entrades a: www.entrapolis.com
Més info: www.terrassa48.com
pàgina
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Diumenge
A les 11.00h

18 de juliol

A les 19.30h

Dilluns

19 de juliol

A les 20.30h

Refresc de patrimoni - Itinerari
“Guerra Civil a Terrassa”

Cleaner

Lloc: Escola El Vallès

XIV Cicle Sons del Temps:
Lachrimae

Lloc: Casa Alegre de Sagrera

MÀGIA. Públic infantil

Lloc: Església de Sant Pere

ITINERARI. Tots els públics
• Organitza: Museu de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura

• Organitza: La Xarxa de Terrassa • GRATUÏT

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

L’itinerari, de dues hores de durada, es
desenvolupa per diversos espais de la ciutat
que van tenir un paper destacat durant la
Guerra Civil espanyola: el Gran Casino, el
Círcol Egarenc, la Casa Alegre de Sagrera, la
Catedral del Sant Esperit, el Vapor Ventalló,
l’Ajuntament, l’antiga seu de l’Institut
Industrial i la Casa del poble.

A CÀRREC DE CIA. FÈLIX BRUNET

Si netejar és un problema, la Màgia és la
sol·lució. Un personatge carismàtic, fart de
treballar, descobreix la manera més màgica
d’utilitzar els estris de neteja.Un espectacle
familiar, ple de sorpreses i humor, amb
màgia teatralitzada i clown.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

PREU 4€
Places limitades. Entrades a:
museudeterrassa@terrassa.cat
Més info: www.terrassa.cat/ca/activitats

VN és un projecte multidisciplinari liderat
per Sonia Gancedo i Víctor Sordo, tots dos
músics professionals de llarga trajectòria
especialment en el món de la música antiga.
El projecte va començar l’any 2019 amb
dues premisses bàsiques: Crear un estudi
de gravació amb segell discogràfic propi i
un grup musical capaç d’abordar el repertori
anterior al segle XIX.
El programa “Lachrimae”, pretén mostrar les
diferents mirades amb que perceben aquesta
visitadíssima temàtica basada en els sospirs i
els laments, països, sentiments i concepcions
tan diferents com la italiana, espanyola,
alemanya i l’anglesa.
PREU 6€
Places limitades.
Entrades a: www.entrapolis.com

índex
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Dimarts

20 de juliol

A les 18.00h

Dimecres
A les 19.30h

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

Taller Infantil:
laboratori del Dr. Bubble

Lloc: Biblioteca districte 2

Lloc: Escola Sant Llorenç del Munt

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

TALLER. Públic infantil
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

El laboratori del Dr.Bubble és un espai de joc
dissenyat i construit especialment per a que
els infants i les seves famílies puguin jugar i
gaudir de las bombolles de sabó gegants.

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

A les 17.30h

21 de juliol

Taller Peix Irisat
Lloc: Biblioteca districte 2
TALLER. Per a famílies amb infants a partir de 4 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem el conte de Pfister i crearem el
protagonista de la història amb les seves
precioses escates.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162
A les 19.30h

Joan sense por

A les 18.00h

Partida simultània d’escacs (Dia
Mundial dels Escacs)

Lloc: Escola Agustí Bartra
TITELLES. Públic infantil
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Lloc: Biblioteca districte 5
JOCS. Per a tots els públics
• Organitza: Club d’Escacs Barad

A CÀRREC DE CIA. MÉS TUMACAT

De la mà d’un dels contes més coneguts dels
germans Grimm, parlarem d’una cosa que tots
tenim, la por. Posa’t la motxilla i acompanya a
en Joan en un viatge ple de diables, fantasmes
I monstres terribles.

Places limitades, inscripcions a bd5@terrassa.cat o
trucant al 937 350 927

A les 22.00h

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Cinema a la fresca
Lloc: Escola Enxaneta
CINEMA. Per a tots els públics
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com
Més informació www.terrassa.cat/fem-estiu

índex
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Dijous

22 de juliol

A les 17.30h

A les 18.00h

A les 20.30h

Lloc: Biblioteca districte 2

Lloc: Biblioteca districte 2

Lloc: Església de Santa Maria

TALLER. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

Al pati de la biblioteca, jugarem a jocs de taula
per diverses edats. Vine i juguem junts!.

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

El 1310 a París, la Inquisició va condemnar
Marguerite Porete a ser cremada a la foguera.
El seu crim, defensar la seva obra “El mirall
de les ànimes senzilles”. Formava part de les
beguines, les primeres comunitats lliures de
dones. Vivien juntes, però no eren monges.
Portaven una vida religiosa, però no obeïen
les ordres de cap autoritat de l’església. Un
espectacle intens, un text de Jordi Lara que
ens aproxima a la vida i obra de la mística
medieval francesa Marguerite Porete (12501310) interpretada per l’actriu Gisela
Figueras, i amb el so en directe de les veus
i de la cítola medieval de Maria de Mingo i de
l’orgue portatiu de Cristina Alís.

Taller jocs de taula “Bddaus:
juguem junts?”

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

A les 18.00h

Laboratori creatiu: Dolents!
Lloc: Biblioteca districte 6
TALLER. Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Aquest Laboratori , està únicament pensat
per a reivindicar els dolents. Per què són
dolents? Creieu que hi hauria històries si no
hi haguessin dolents? Potser si els hi fem un
bon sopar...

A les 18.30h

Taller – Dijous creatius
Lloc: Biblioteca districte 3
TALLER. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014

Places limitades, inscripcions a: bd6@terrassa.cat o
trucant al 937 397 420

XIV Cicle Sons del Temps: El llibre
de Marguerite

PREU 6€
Places limitades.
Entrades a: www.entrapolis.com

A les 18.00h

Dijous d’estiu Juguem amb el tàngram
Lloc: Biblioteca districte 4
JOCS. Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a: bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423
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Dijous

22 de juliol

A les 21.00h

Jam Session: David G. Aparició
+convidats

Divendres
A les 22.00h

23 de juliol

Jazz a la fresca:
Focusyear Band 21

Lloc: Nova Jazz Cava

Lloc: Pati de la Nova Jazz Cava

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

David G. Aparicio, guitarra - Vitalik Bagriy, saxo
tenor - Pau Sala, contrabaix - Oriol Cot, bateria

Tatiana Nova, veu - Yakiv Tsvietinskyi,
trompeta i trombó - Sebastián Greschuk,
trompeta i trombó - Joshua Schofield, saxo alt i
flauta - Gianni Gagliardi, saxo tenor - Lorenzo
Vitolo, piano - Ethan Cohn, contrabaix - Áron
Tálas, bateria i piano

PREU 3€ / socis gratuït
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org
A les 22.00h

PREU 15€
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís

A les 22.00h

ITINERARI. Tots els públics
• Organitza: Museu de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura

Lloc: Escola Josep Ventalló i Vintró

Refresc de patrimoni - Itinerari
“Vallparadís, un parc d’històries”

Recorregut, de dues hores de durada, el Museu
us vol descubrir algunes de les històries que
s’hi amaguen.
PREU 4€
Places limitades. Cal inscripció prèvia:
museudeterrassa@terrassa.cat
Més info: www.terrassa.cat/ca/activitats

índex

Dissabte

24 de juliol

A les 22.00h

Música als barris: Itzipa
Lloc: Escola Auró
MÚSICA. Públic adult
• Organitza: Casa de la Música de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT
• Col·labora: Musikalparc

El duet es caracteritza per els sons
mediterranis, però alhora incloent elements
del “world music”. Amb dues veus que
vesteixen les paraules amb música pròpia i
que s’entrellacen amb el so de la guitarra, el
contrabaix l i la percussió.
Més informació i inscripcions a
www.casadelamusica.cat

Cicle Gaudí: No matarás
CINEMA. Públic adult
• Organitza: Acadèmia del Cinema Català
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Direcció: David Victori / Gènere: Thriller
• Hi col·labora: AV de Can Parellada
per la unitat del nostre barri

Reserva d’entrades a associaciocanparellada@
gmail.com
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Dissabte

24 de juliol

A les 22.00h

Jazz a la fresca:
Una nit al Haddock

Diumenge
A les 19.30h

25 de juliol

Sopa de pedres

A les 19.30h

Jocs gegants tradicionals

Lloc: Escola Josep Ventalló i Vintró

Lloc: Escola Enxaneta

Lloc: Pati de la Nova Jazz Cava

ANIMACIÓ. Públic familiar

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

• Organitza: La Xarxa de Terrassa • GRATUÏT

JOCS. Públic infantil
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Jordi Rabascall, veu - Matthew Simon,
trompeta - Ariel Vigo, saxos - Albert Caire,
teclat - Rai Ferrer, contrabaix - Oriol González,
bateria

El conte parla d’un soldat, que després de fer
la guerra, arriba a un poble i no hi ha ningú
que li doni una mica de menjar i de com ell se’n
pesca un recurs per aconseguir poder menjar.
Conte que va acompanyat de cançons. Tot un
homenatge a Xesco Boix.

PREU 15€
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

A CÀRREC DE CIA. MOI AZNAR

Els jocs gegants tradicionals són jocs dels de
tota la vida, jocs típics, portats de diferents
parts del país. Jocs que de ben segur van
jugar els nostres avis i àvies.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Dimarts

27 de juliol

A les 18.00h

Hora del conte:
15’ Minuts comptats
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

índex
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Dimecres
A les 18.00h

28 de juliol

Aventura de llegir. Laboratori de
creativitat: Ombres xineses

Dijous

29 de juliol

A les 18.00h

A les 20.30h

Hora del conte: 15’ Minuts
comptats

XIV Cicle Sons del Temps: Cabra

Lloc: Biblioteca districte 4

Lloc: Biblioteca districte 2

TALLER. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

A les 19.30h

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Lloc: Escola Auró

A les 18.00h

CONTES. Públic familiar
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Lloc: Biblioteca districte 4

Espectacle:
La república dels contes

A CÀRREC DE CIA. JORDI FONT

Fent un tomb per la República dels Contes
descobriràs un munt d’històries d’amor.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Construim pals de pluja!
TALLER. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423
A les 18.30h

Taller – Dijous creatius
Lloc: Biblioteca districte 3

Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís

Així com les rutes de transhumància s’ocupen
de cercar nova pastures per al bestiar, Cabra
recorre a les fonts de les diferents tradicions
musicals populars per donar-les nova vida.
Sumant llargs anys d’experiència en l’àmbit
de les músiques tradicionals i antigues,
sempre des d’un prisma creatiu, així com en la
composició, Efrén López, Juanfran Ballestero,
Carlos Ramírez i Isabel Martín s’embarquen
en aquest nou projecte amb la intenció
d’aprofundir en l’estudi de les tradicions
d’Ibèria i les seves illes. Ens mostren així
diferents estils musicals (Extremadura, les
dues Castelles, Múrcia, Andalusia, Balears,
Galícia, País Basc, ...), des d’un punt de vista
personal i audaç, fonamentat en el llenguatge
de la tradició i seus rics recursos expressius.
PREU 6€
Places limitades.
Entrades a: www.entrapolis.com

TALLER. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014
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Dijous

29 de juliol

A les 21.00h

A les 22.00h

Jam Session: Atenea Carter & The
Groove Collective

Jazz a la fresca: Fernando Brox
Quartet “Broxila”

Lloc: Nova Jazz Cava

Lloc: Pati de la Nova Jazz Cava

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

Atenea Carter, veu - Rai Castells, guitarra - Pep
Coca, contrabaix - Pau Gurpegui, bateria

Fernando Brox, flauta i composició - Toni
Saigi, piano - Pau Sala, contrabaix - Carlos
Falanga, bateria

PREU 3€ / socis gratuït
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

Divendres
A les 19.30h

30 de juliol

Dissabte

31 de juliol

A les 22.00h

Imagina

Lloc: Escola Agustí Bartra
MÀGIA. Públic familiar
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. MÀGIC SERGIO

Princeses pacients, peixos artistes, serps
gegants i flors increïbles.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

índex

PREU 15€
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org

Jazz a la fresca:
Gili–Romaní
“Hot Jazz Cats”
Lloc: Pati de la Nova Jazz Cava
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: JazzTerrassa

Ricard Gili, trompeta - Oriol Romaní, clarinet
Federico Mazzanti, piano - Queralt Camps,
contrabaix - Xavi Hinojosa, bateria

A les 22.00h

Música als barris: Ariox
Lloc: Escola St. Llorenç del Munt
MÚSICA. Públic adult
• Organitza: Casa de la Música de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT
• Col·labora: Fred Festival

Ariox neix a Cardedeu el 2020 enmig
d’una pandèmia mundial. La solitud del
confinament, va fer que Ariox prengués
forma a la seva habitació, tot investigant i
jugant amb programes de producció musical
al seu ordinador, de forma casual i sincera i
sense cap mena de pretenció. Va ser durant
aquell període de pausa quan van néixer els
primers 6 temes que acabarien conformant
l’EP debut de la cardedeuenca, un primer
treball de títol “Venir fins aquí”, que el públic
va fer-se seu des del primer moment. Ara,
presenta el seu segon EP sota el títol “Ens
hem deixat els fogons encesos i s’ha cremat
la cuina”.
Més informació i inscripcions a
www.casadelamusica.cat

PREU 15€
Més informació i venda d’entrades online a
www.jazzterrassa.org
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Diumenge
A les 19.30h

1 d’agost

Papallones
Lloc: Escola Sant Llorenç del Munt
RONDALLAIRE. Públic familiar
• Organitza: La Xarxa de Terrassa • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. CARLES CUBERES

Amb la poesia de Joana Raspall les paraules
obren les seves ales i agafen embranzida
cap al cel! Una selecció de poemes deliciosos
amb música original. L’amistat, la diversitat,
l’autoestima, el respecte... valors que
basteixen un espectacle de música, poesia i
sobretot, sobretot, sensibilitat i tendresa.

Dimarts

3 d’agost

A les 19.30h

Taller infantil:
La gran carpa de circ
Lloc: Escola Josep Ventalló i Vintró
TALLER. Públic infantil
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

En aquest taller de circ, els participants
trobarant un munt d’elements de circ, per
provar, experimentar, jugar i gaudir.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Dimecres
A les 18.00h

4 d’agost

NPL - Minilab: La Talpeta
Lloc: Biblioteca districte 4
TALLER. Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423
A les 19.30h

Animació infantil: Malabarum
Lloc: Escola El Vallès
ANIMACIÓ. Públic familiar
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

A CÀRREC DE XAROP DE CANYA I QUIM SARAU

Animació infantil d’escenari amb l’Home
dels nassos com a personatge protagonista,
acompanyat per la seva banda de músics i on
es combinen els jocs, danses, coreografies
esbojarrades i cançons.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

A les 22.00h

Cinema a la fresca
Lloc: Escola Agustí Bartra
CINEMA. Per a tots els públics
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com
Més informació www.terrassa.cat/fem-estiu

índex
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Dijous

5 d’agost

Divendres

6 d’agost

A les 18.00h

A les 21.00h

Lloc: Biblioteca districte 4

Lloc: Escola Auró

TALLERS. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

MONOLEG. Per a tots els públics
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

A CÀRREC DE GUILLEM ESTADELLA

Dijous d’estiu - Fanalets d’estiu

A les 19.00h

Taller – Omple de natura la teva
roba
Lloc: Biblioteca districte 6

Humor y buen rollo

Un espectacle en què Guillem Estadella parla
sense péls a la llengua de totes aquelles
coses de la vida quotidiana. És la seva
teràpia particular, la manera de desfogar-se
i compartir amb el públic tot el que li passa,
sense filtres.

TALLERS. Infants a partir de 4 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Un espectacle d’stand up pur, amb tocs
d’improvisació i l’acidesa clàssica que
caracteritza a Guillem Estadella.

Aquests insectes no t’importarà que es posin
a la teva roba! En aquesta activitat podràs
fer volar la imaginació i crear el teu disseny
d’estampació, tot aprofitant els motius
d’insectes que us tenim preparats.

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Places limitades, inscripcions a: bd6@terrassa.cat o
trucant al 937 397 420

índex

m- altres
juliol agost setere
b

Dissabte

7 d’agost

A les 22.00h

Música als barris: Connie & the
Rockets +Sergi Estella
Lloc: Escola Enxaneta
MÚSICA. Públic Adult
• Organitza: Casa de la Música de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT
• Col·labora: Egara Rocks

Connie & The Rockets són una vella nova
banda. Nova perquè van començar com a
tal a mitjans d’aquest 2018, i vella perquè
els seus components porten darrera seu
molta experiència en diferents formacions i
col·laboracions.
El rubinenc Sergi Estella és un home orquestra
que a la vegada toca la bateria amb els peus,
rasca instruments fets per ell mateix i dispara
lletres sovint impregnades amb el seu humor
àcid i absurd. Les seves cançons beuen d’estils
com el dirty blues, el rock i el folk, riffs oxidats
i ritmes pantanosos que converteixen el seu
directe en tot un espectacle.
Més informació i inscripcions a
www.casadelamusica.cat

+info

pàgina
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Diumenge
A les 19.00h

8 d’agost

Soliloqui
Lloc: Escola Enxaneta
CLOWN. Públic familiar
• Organitza: La Xarxa de Terrassa • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. TON MUNTANÉ

Un clown humà que ens farà riure i gaudir
d’un espectacle divertit i sorprenent. D’una
maleta apareix tot un espectacle còmic,
ple de sorpreses, imaginació i moooooolta
alegria. Un actor sol a escena, un clown, un
mim i un artista de circ alhora. Ens embarca
en situacions increíbles de la mà del teatre
gestual i els sons. Capaç de recrear escenaris
inaudits i llocs extraordinaris, ens presenta
un teatre dinàmic, enèrgic i divertit.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Dimecres
A les 18.00h

11 d’agost

Llegir per a créixer - Laboratori
creatiu: La vida secreta de les
verdures
Lloc: Biblioteca districte 4
Per a famílies amb infants de 3 a 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423
A les 18.30h

Aprèn a fer bombolles gegants
Lloc: Biblioteca districte 3
JOCS. Per a infants a partir de 4 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Estiu, aigüa i bombolles gegants. Bona
combinació. Vine a la bd3, t’ensenyarem a
fer-les i jugar amb elles.
Places limitades, inscripcions a bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014

Dijous

Dissabte

14 d’agost

A les 22.00h

Música als barris: Kids from mars
Lloc: Escola Agustí Bartra
MÚSICA. Públic Adult
• Organitza: Casa de la Música de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT
• Col·labora: Musikalpark

Amb només 15 anys van debutar amb el seu
tema “August” que els va posar en el punt de
mira per la seva maduresa musical i la seva
capacitat de trepitjar l’escenari amb l’energia
i el saber estar dels que porten anys en
això. Ara, amb 18 anys acabats de fer, Kids
from Mars compten amb dos EP’s al mercat
“</3” i “I don’t know what you feel but I feel
it too”, i amb l’experiència d’haver actuat en
alguns dels festivals més importants de país
i d’haver-se passejat pels seus principals
mitjans de comunicació.
Més informació i inscripcions a
www.casadelamusica.cat

12 d’agost

A les 18.00h

Dijous d’estiu - Superinventores
Lloc: Biblioteca districte 4
Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

índex
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Dimecres
A les 18.00h

18 d’agost

Divendres
A les 20.30h

20 d’agost

A les 22.00h

XIV Cicle Sons del Temps: Le
Labyrinthe d’Ariane

Cicle Gaudí: Uno para todos

Lloc: Biblioteca districte 4

Lloc: Església de Sant Pere. Seu d’Ègara

Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

CINEMA. Públic a partir de 7 anys
• Organitza: Academia del Cinema Català
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

A CÀRREC D’ARIANNA SAVALL

Aventura de llegir - Laboratori
creatiu: Contes dins d’un pot

A les 18.30h

Laboratori de creatiu: Avui és un
bon dia per canviar el món
Lloc: Biblioteca districte 3
Per a infants a partir de 4 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Tots aquells i aquelles que creguin que és
possible viure en un món millor, queden
convocats a la bd3.
Places limitades, inscripcions a bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014

Dijous

19 d’agost

Arianna Savall en el seu primer disc com
a solista cantant i arpista ens presenta
un repertori de l’època medieval al barroc
interpretat per set diferents arpes antigues.
Les músiques provenen de tres països on
l’arpa ha tingut un espai destacat en la vida
cultural de les seves respectives societats:
Itàlia, França i Espanya, territoris on l’arpa
va viure un esclat d’una riquesa i una bellesa
singulars. Arianna Savall amb la seva veu
cristal·lina i el seu dolç tocar, arriba a les
profunditats d’aquestes músiques llunyanes
però alhora tan atemporals.
PREU 6€
Places limitades.
Entrades a: www.entrapolis.com

Direcció: David Ilundain / Gènere: Drama
• Hi col·labora: AV del barri d’Ègara
i Grup de Dones d’Ègara

Reserva d’entrades a egaracine@gmail.com

Dimecres
A les 18.00h

25 d’agost

NPL – Puja al tren de les emocions
Lloc: Biblioteca districte 6

A les 18.00h

TALLER. Infants de 0-3 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Dijous d’estiu - Ciència a la carta
Lloc: Biblioteca districte 4

Taller sensorial per treballar la relaxació amb
els infants. Passatgers al tren! forma part
del projecte «Educació mindfulness> que fa
arribar a infants, joves i persones adultes
l’aprenentatge de l’atenció plena. El conte
és una eina per compartir aquesta pràctica
entre pares i fills abans d’anar a dormir.

JOCS. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

índex

Lloc: Pati AV del barri d’Ègara

Places limitades, inscripcions a: bd6@terrassa.cat o
trucant al 937 397 420

m- altres
juliol agost setere
b

+info
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Dimecres
A les 19.30h

25 d’agost

La gran festa

Dijous

26 d’agost

A les 18.00h

Dijous d’estiu - Mil i una històries

Lloc: Escola Auró

Lloc: Biblioteca districte 4

MÚSICA. Públic familiar
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Per a infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. ELS SALATS

Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423

La Gran Festa ja es aquí! Concert familiar amb
música en directe i cançons de creació pròpia
i versions.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

A les 19.30h

Patrons

Lloc: Biblioteca districte 6
TEATRE. Públic adult
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE LA GUNTER

PATRONS, un espectacle sobre les modistes i
l’adaptació del cos de la dona al model d’una
època.
Places limitades, inscripcions a: bd6@terrassa.cat o
trucant al 937 397 420

A les 20.30h

XIV Cicle Sons del Temps: Himnos
a la noche
Lloc: Pati de la Casa Alegre de Sagrera
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

A CÀRREC DE URSZULA BARDLOWSKA I
FRANCISCO SORIANO

La història del duet format per Urszula
Bardlowska i Francisco Soriano és la d’una
trobada necessària, propiciada per les anades
i vingudes entre Espanya i Polònia dels seus
dos components i marcat per l’afinitat artística
més profunda. Tots dos van compartir anys de
formació a la Universitat de Música F. Chopin
de Varsòvia (Polònia), però no seria fins anys
després que es van retrobar, descobrint una
afinitat artística i personal que els ha portat
a formar duet estable al llarg de gairebé
d’una dècada. Durant aquesta trajectòria
han explorat repertoris molt diversos, amb
especial interès en el lied i la cançó de concert.
PREU 6€
Places limitades.
Entrades a: www.entrapolis.com

índex

m- altres
juliol agost setere
b
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Divendres
A les 22.00h

27 d’agost

Cicle Gaudí: Uno para todos
Lloc: Escola Josep Ventalló i Vintró
CINEMA. Públic a partir de 7 anys
• Organitza: Acadèmia del Cinema Català
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Direcció: David Ilundain / Gènere: Drama
• Hi col·labora: AV de Can Parellada
per la unitat del nostre barri

Reserva d’entrades a associaciocanparellada@
gmail.com

Dissabte

28 d’agost

A les 22.00h

Música als barris: Carlota Flâneur
+Sebax350 DJ
Lloc: Escola El Vallès
MÚSICA. Públic Adult
• Organitza: Casa de la Música de Terrassa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT
• Col·labora: L’Embarral

Carlota Flâneur ha viscut sempre en un
hàbitat musical. Als cinc anys va demanar un
violí i el va tocar durant deu anys, fins que va
descobrir que en realitat el que li agradava era
cantar. El seu EP debut, Brains (Hidden Track
Records / Perxa Music, 2020), ens aproxima
a l’univers Carlota Flâneur. Un univers càlid,
on els sentiments i els pensaments es
manifesten sense filtres.

Dimarts

31 d’agost

A les 19.30h

La Sirena Hidràulica
Lloc: Escola Enxaneta
TITELLES. Públic familiar
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA MATITO TITELLES

Greta va cada dia a cosir a la platja. Té una
cistella plena de trastos; però n’hi ha un que
acaricia amb especial il·lusió, té forma de
sirena i li recorda el boig i divertit Matito.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Més informació i inscripcions a
www.casadelamusica.cat

A les 22.00h

Cinema a la fresca
Lloc: Escola Auró
CINEMA. Per a tots els públics
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com
Més informació www.terrassa.cat/fem-estiu

índex

m- altres
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Dimecres
A les 19.30h

1 de setembre

Naguis&Bobas
Lloc: Escola Josep Ventalló i Vintró
CIRC. Públic familiar
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIRC LOS

Espectacle de circ sense text i amb música
endirecte.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Dijous

2 de setembre

A les 18.00h

Hora del conte:
15’ Minuts comptats
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Dissabte

A les 20.30h

XIV Cicle Sons del Temps: Bella
mia. Les passions amatòries en el
segle XVII
Lloc: Església de Sant Pere. Seu d’Ègara
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

A CÀRREC DE RAQUEL ANDUEZA I JESÚS
FERNÁNDEZ BAENA

Passió, tendresa, anhel, absència, desamor,
esperança ... tot comptat i cantat amb una
música que es subordina a la paraula d’una
manera gairebé servil i, per descomptat,
revolucionària en la seva època. És l’albor
del barroc, una de les propostes més
agosarades i innovadores de la història
de la música, que comença a desplegarse a la Itàlia de Monteverdi, Merula o
Cavalli. Línies intenses, tensió entre melodia
i baix i una disposició retòrica que cerca
commoure l’oient, sempre sota els principis
de la “seconda pratica”.

4 de setembre

12è Festival de Circ
Lloc: Escola El Vallès

CIRC. Tots els públics
• Organitza: Tub d’Assaig 7,70 • GRATUÏT

Per a més informació: www.tubdassaig.com
A les 19h

XIV Cicle Sons del Temps:
Cançó de la Nostra memòria
Lloc: Convent de Sant Francesc
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Música Clàssica
Ajuntament de Terrassa - Cultura

CONCERT COMMEMORATIU
DELS FETS HISTÒRICS A TERRASSA
EL 4 DE SETEMBRE DE 1713

Lloc: Escola El Vallès

Per commemorar els fets històrics succeïts a
Terressa al 1714 presentem el duet format
per la soprano terrassenca Anna Farrés i
la brillant arpista Esther Piñol. En aquesta
ocasió, ens presentaran un recull musical de
cançons, amb predominança de peces d’autors
catalans, tot i que també sentirem autors
espanyols i francesos. Un viatge musical
que ens permetrà descobrir les melodies
que evoquen els sentiments i emocions de
vivències senzilles, amb textos capaços de
transportar-nos a descobrir nous paisatges
i que ens permetran tornar a enamorar-nos
de la nostra terra.

CIRC. Tots els públics
• Organitza: Tub d’Assaig 7,70 • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

PREU 6€
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com

Divendres

3 de setembre

12è Festival de Circ

Per a més informació: www.tubdassaig.com
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Dissabte

4 de setembre

A les 12.00h

Aperitiu musical: Les Buch
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa
MÚSICA. Tots els públics
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Conversa i música en directe.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia al telèfon 937 894 589
A les 20.00h

Dansa - Habemus Corpus
Lloc: Factoria Cultural de Terrassa
DANSA. Tots els públics
• Organitza: Factoria Cultural de Terrassa • GRATUÏT

La memòria és l’aire de vida; si la perdem,
desapareix el record de tot allò que hem
viscut. Amnea ens parla sobre el concepte de
la mort com un estat extrem però transitori;
hi ha continuació després de la mort? Si n’hi
ha, és un nou començament? Què hi ha entre
el final i el nou començament?.

Diumenge

5 de setembre

12è Festival de Circ
Lloc: Escola El Vallès

CIRC. Tots els públics
• Organitza: Tub d’Assaig 7,70 • GRATUÏT

Per a més informació: www.tubdassaig.com

Dilluns

6 de setembre

A les 17.30h

Llegir per créixer – Tullet: llibres
per viure i experimentar
Lloc: Biblioteca districte 6
Per a infants de 4 a 6 anys
• Organitza: Districte Jove i Biblioteca districte 6
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A través dels àlbums il·lustrats d’Hervé Tullet,
ens endinsarem i experimentarem en el món
de l’art. Convidarem als infants a convertirse en creadors i autors.
Places limitades. Cal inscripció prèvia 937 397 420
o bd6@terrassa.cat

Més informació al telèfon 973 804 122.
Entrades a www.fundacioct.cat
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Dilluns

6 de setembre

A les 19.15 h

Festival Didó: Cabaret Patufet
Lloc: Escola Agustí Bartra
TITELLES. Públic familiar a partir de 2 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. SAMFAINA DE COLORS

Cabaret Patufet és material sensible. És un
espectacle de música, cançó, conte, poesia
i endevinalles per als més petits. Creatiu,
emotiu, delicat, divertit i participatiu. Un
cabaret patufet.
Aconseguirà la Rateta Presumida trobar
l’amor de la seva vida? I la Lluna, podrà
enredar al Sol? Per què vol la nina Marta anar
a la platja? Quin és l’ocell que dorm a la palla i
que pon un ou cada setmana? El drac ens vol
espatllar la festa. Se’n sortirà? I, en Patufet,
que hi té a veure en tot plegat?
Totes aquestes preguntes tenen resposta
al Cabaret Patufet. Un cabaret petit com un
granet d’anís.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

pàgina
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Dimarts

7 de setembre

Dimecres

8 de setembre

A les 18.00h

A les 19.15 h

A les 17.30h

Lloc: Biblioteca districte 2

Lloc: Escola Josep Ventalló

Lloc: Biblioteca Central de Terrassa

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

TITELLES. Públic familiar a partir de 4 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

A CÀRREC DE CIA. FESTUC TEATRE

TALLERS. Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Festival Didó:
La mongetera màgica

La Lina i la seva família es veuran obligades
a marxar de casa a causa de problemes
econòmics.
Aquesta crua realitat farà que la Lina s’ompli
de valentia per emprendre un viatge en la
recerca d’una mongetera màgica que puja
fins més enllà del cel on hi viu un ogre i el seu
tresor… els ajudarà a que no perdin la llar?
Festuc Teatre ens presenta una adaptació
del conegut conte de Jack i La Mongetera
Màgica, un espectacle de titelles i música en
viu per a tots els públics.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

(I+D) Laboratori de creativitat.
Sóc un artista!

A partir d’una tria de contes d’art, les famílies
podran treure l’artista que porten dins!
Places limitades.
Cal inscripció prèvia al telèfon 937 894 589
A les 18h

Fem estiu – Contes al pati
Lloc: Biblioteca districte 6
CONTES. Infants de 4 a 9 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Si vols conèixer les històries més meravelloses
que tenim a les biblioteques, vine a compartir
les paraules, els personatges i les històries
que s’escapen dels llibres i s’instal·len en la
veu.
Places limitades. Cal inscripció prèvia 937 397 420
o bd6@terrassa.cat
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Dimecres
A les 18.00h

8 de setembre

Festival Didó:
El núvol gris, gras, gros

Dijous
A les 18h

9 de setembre

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

A les 18.30h

Bibliolab virtual: “Sabó natural”
Lloc: Biblioteca districte 3

Lloc: Biblioteca districte 4

Lloc: Biblioteca districte 2

TITELLES. Públic familiar a partir de 0/3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. TEATRE AL DETALL

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

Taller molt pràctic, dinàmic i ecològic on els
infants aprenen a fer sabó natural en fred, a
partir d’oli de cuina.

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Places limitades, inscripcions a: bd3@terrassa.cat o
trucant al 937 397 014

Aquesta és la història d’un núvol viatger que,
després de córrer món i acumular aigua i més
aigua, decideix tornar a casa i descarregar. El
núvol ha crescut tant que s’ha tornat gris, gras
i gros i està a punt per fer una bona tempesta.
Vol que la seva pluja sigui profitosa, però
no troba el moment oportú. Un conte bonic
explicat amb tendresa amb colors, música
i sorpreses per entrar en el món d’aquest
núvol i valorar com n’és d’important l’aigua.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

TALLER. Famílies amb infants a partir del 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE BIOEDUCA

A les 18h

Taller de còmic: dissenya un
superheroi i crea una història
Lloc: Biblioteca districte 4
TALLER. Infants a partir de 6 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE EIXOS CREATIVA

El còmic és una disciplina que abasta tant
el desenvolupament d’habilitats plàstiques
com narratives. Per una banda treballarem
tècniques d’il·lustració, utilitzarem diferents
eines, materials, papers. Els tallers de còmic
s’adapten al nivell de dibuix de cada alumne/a,
per tant qualsevol alumne/a pot seguir la
dinàmica encara que comenci amb poc nivell.
Places limitades, inscripcions a bd4@terrassa.cat o
trucant al 937 397 423
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Dijous

9 de setembre

A les 19.15h

Festival Didó: Daltabaix
Lloc: Escola Enxaneta
TITELLES. Públic familiar a partir de 3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. MATITO TITELLES

Ja n’hi ha prou! Girem-ho tot de daltabaix!
Matito viu feliç sota l’olivera amb la seva
amiga l’ovella Xisqueta. Però un dia una rata
malvada, sota les ordres del llop la ve a robar.
Matito s’ha quedat sol, sense la seva amiga.
Enfadat i decidit empendrà el camí cap a la
ciutat per buscar-la. Un cop allà, descobreix
que a la Xisqueta l’han portat dins la fàbrica
d’abrics del llop. Aconseguirà el Matito
alliberar-la? Qui es trobarà a dins la fàbrica?
Un història d’aventures, titelles i música on
el Matito amb el seu humor enginyós i la seva
irreverència superarà molts obstacles per
enfrontar-se al llop.

Divendres
A les 18.00h

10 de setembre

A les 21.00h

Festival Didó:
El núvol gris, gras, gros

12è Festival de Circ: Baba Yaga

Lloc: Biblioteca districte 4

CIRC. Tots els públics
• Organitza: Tub d’Assaig 7,70

TITELLES. Públic familiar a partir de 0/3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. TEATRE AL DETALL

Aquesta és la història d’un núvol viatger que,
després de córrer món i acumular aigua i més
aigua, decideix tornar a casa i descarregar. El
núvol ha crescut tant que s’ha tornat gris, gras
i gros i està a punt per fer una bona tempesta.
Vol que la seva pluja sigui profitosa, però
no troba el moment oportú. Un conte bonic
explicat amb tendresa amb colors, música i
sorpreses per entrar en el món d’aquest núvol
i valorar com n’és d’important l’aigua.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

Lloc: Teatre Principal

A CÀRREC DE COL.LECTIU LOOPS

Tres artistes madurs proposen un espectacle
despullat de tot artifici. La força de la fragilitat
que només creix amb els anys. Com a única
via de supervivència, en forma de viatge, de
camí cap a la catarsi. La música i el circ junts
cap a una forma híbrida on la presència de
cadascun continua sent l’element essencial
de la història. Teatre creatiu de l’intimisme,
l’actor és l’autor de si mateix.
PREU 11€
Places limitades.
Entrades a: www.entrapolis.com

Diumenge
A les 21.00h

12 de setembre

12è Festival de Circ: Nuye
Lloc: Teatre Principal
CIRC. Tots els públics
• Organitza: Tub d’Assaig 7,70

A CÀRREC DE CIA. DE CIRC EIA

Despertem en un lloc solitari després d’un
llarg aïllament. Ens falta quelcom. Comencem
a buscar dins nostre per tornar a completarnos: busquem entre les nostres llums i
les nostres ombres, parts de nosaltres
que semblen contradictòries, però que
són complementàries: el surrealisme, la
racionalitat, la certesa, la poesia…
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Diumenge
A les 17.00h

12 de setembre

Shado – ‘Subliminal’
Lloc: Factoria Cultural de Terrassa
MÀGIA. Públic familiar
• Organitza: Factoria Cultural de Terrassa

Shado, el mag influencer que ha aconseguit
trencar els esquemes de la màgia tradicional.
Amb un look urbà i una màgia innovadora,
en Shado s’allunya del clàssic mag de vareta
i cistella i sorprèn al públic amb número de
pickpocket, mentalisme i màgia urbana.
PREU 15€
Més informació al telèfon 973 804 122.
Entrades a www.fundacioct.cat

Dimarts
A les 18h

14 de setembre

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

Dijous

16 de setembre

A les 17.30h

Laboratori del lectura:
“El rebost de cau”

Lloc: Biblioteca districte 2

Lloc: Biblioteca districte 2

Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Families amb infants de 4 a 8 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

A CÀRREC DE OH CONTES!

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Dimecres
A les 18h

15 de setembre

Fem estiu – Lírica urbana

Els ratolins busquen provisions per al
llarg hivern. En una roca, un ratolí, de
pestanyes caigudes i aire melancòlic, roman
contemplatiu. Un laboratori per omplir el
rebost dels nostres caus i habitar, per uns
instants, la ciutat secreta dels formatgers de
més prestigi.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Lloc: Biblioteca districte 6
TALLER. Joves de 14 a 17 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Musicalitzem els versos. Taller de rap on es
convinen elements musicals urbans com el
hip hop i el rap, amb elements lírics.
Places limitades. Cal inscripció prèvia 937 397 420
o bd6@terrassa.cat

Dijous
A les 18h

16 de setembre

Hora del conte:
15’ Minuts comptats
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162
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Dijous

16 de setembre

A les 18.00h

Divendres
A les 19.00h

17 de setembre

Hora del conte:
“El tresor d’en Max”

Festival Didó: De Bracet

Lloc: Biblioteca districte 5

TITELLES. Públic familiar a partir de 2 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Famílies amb infants entre 4 i 9 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE GEMMA VENTURA

“El tresor d’en Max” és la història d’una
tortuga, en Max, que viatja per tots els oceans
a la cerca d’un tresor.
Places limitades, inscripcions a bd5@terrassa.cat o
trucant al 937 350 927

Divendres
A les 18.30h

17 de setembre

Festival Didó:
Acte d’inauguració i lliurament del
Premi Didó de l’Any
Lloc: Parc de Sant Jordi
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

índex

Lloc: Parc de Sant Jordi

A CÀRREC DE CIA. SAMFAINA DE COLORS

L’escenari ple de llibres, la guitarra i les veus…
el pollet canta blues, al gegant ningú l’entén,
el número 4 enveja el 3, el rellotge que balla
i balla, la fada encantadora, la baralla de la
cullera i la forquilla, la vaca divertida, la nina
descolorida, les bombolles de sabó… Van DE
BRACET música i poesia i per a fer-ho més
rodó es fan cançó!

A les 22h

Cicle Gaudí:
La dona il.legal
Lloc: Pati AV del Barri d’Ègara
CINEMA. Públic adult
• Organitza: Acadèmia del Cinema Català
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Direcció: Ramon Térmens
Gènere: Thriller-Drama
• Hi col·labora: AV del barri d’Ègara
i Grup de Dones d’Ègara

Reserva d’entrades a egaracine@gmail.com

De bracet és un espectacle per a fer estimar la
poesia a tots els infants. Sense estridències,
senzill i imaginatiu, té la capacitat de
comunicar sentiments. I tot gràcies a una
posada en escena sòbria i acurada, a unes
cançons boniques i de qualitat i a uns
intèrprets de primera fila. Felicitats!
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org
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Dissabte
A les 11h

18 de setembre

Nascuts per llegir: 1, 2, 3...
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa
CONTES. Famílies amb infants d’1 a 3 anys
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE OH CONTES!

Vols sentir contes meravellosos? Vols venir
a escoltar històries inoblidables? Vine a la
biblioteca i de mà de la Natàlia viatjarem a un
munt de llocs amb la màgia de la paraula!
Places limitades.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 789 45 89

índex

A les 11.30h

A les 17.30h i a les 18.30h

Festival Didó:
Els cistells de la caputxeta

Festival Didó: Músics Menuts Taller de Música en família

Lloc: Escola Sant Llorenç del Munt

Lloc: CEM Escola de Música

TITELLES. Públic familiar a partir de 2 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

TALLER. Públic nadons 8 a 30 mesos i famílies
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. SAMFAINA DE COLORS

A CÀRREC DE CEM ESCOLA DE MÚSICA

Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta
no era un de sol, no. Dotze en té. Un per cada
mes de l’any. El cistell del gener, el cistell
del febrer, el cistell del març… I així fins a
completar la dotzena. I, si bé és cert que
dintre del cistell hi porta melmelada, suc i
galetes, també és veritat que cada mes de
l’any s’hi ha deixat caure en forma de vers i
de tonada. De poesia i de cançó. Avui farem
el xafarder per veure què hi trobem dins.

La música, les cançons i els jocs, reforcen la
relació entre mares, pares i infants i ajuden a
desenvolupar el pensament, el llenguatge, la
motricitat, la gestió d’emocions, la creativitat
i la sensibilitat, entre d’altres.

Samfaina de Colors fem una passejada pel
calendari a través del llibre de poemes de
Miquel Martí i Pol “Per molts anys!” on el
poeta dedica una poesia a cada mes de l’any.

En aquest taller, jugarem i farem música a
través del moviment, moixaines i cançons,
jocs de falda, jocs rítmics i jocs musicals
d’estimulació. També utilitzarem instruments
de petita percussió per acompanyar les
cançons i els jocs, i diferents materials
musicals. Tot plegat en un taller que enriquirà
a tota la família, i que despertarà els sentits
dels petits de casa.

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org
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Dissabte
A les 18h

18 de setembre

Festival Didó:
Indonèsia en ombres, el concert
Lloc: Teatre Principal
CONCERT. Públic familiar a partir de 3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE GECKO CON BOTAS & GAMELAN
PENEMPAAN GUNTUR

Indonèsia en ombres: el concert, és un viatge
exòtic a la cultura d’Indonèsia: els seus
paisatges, les seves històries i la seva música.
A través de diverses tècniques d’ombres en
Damián i la Clementina ens expliquen tres
contes tradicionals de diferents illes d’aquest
país: Bali, Java y Papua.
A més, una orquestra d’instruments
tradicionals indonesis, el Gamelan Penempaan
Guntur, acompanya tot l’espectacle amb
música d’inspiració indonèsia, tal com és
tradició en les representacions de Wayang
Kulit des de fa més de 600 anys.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org

A les 22.00h

Cinema a la fresca
Lloc: Camp de futbol Joan XXIII
CINEMA. Per a tots els públics
• Organitza: Cultura al territori
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.entrapolis.com
Més informació www.terrassa.cat/fem-estiu

Diumenge

19 de setembre

A les 11.00h i a les 12.00h

Festival Didó:
Petjades musicals en moviment
Lloc: CEM Escola de Música
MÚSICA. Públic familiar a partir de 0/3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. FRANCESCA SALCEDO I
VICTOR OLLER

Tots els animals del planeta deixen petjades
en moure’s. Petjades més profundes, petjades
més suaus, alguns fins i tot només un rastre.
Les petjades són moviment, i el moviment és
vida. En aquest espectacle, creat especialment
per als més petits, explorarem i representarem
cada espècie animal a través de la música i el
moviment. Uns animals, uns moviments, que
són dansa i que ballen amb la música del piano
en una proposta propera, amb efectes visuals i
sonors, recursos visuals i tàctils per convertirse en una experiència per als sentits de tota la
família.

A les 12h

Festival Didó:
Andròmines
Lloc: Teatre Principal
TITELLES. Públic familiar a partir de 3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. SAMFAINA DE COLORS

Una noia puja a les golfes de casa seva,
redescobreix les seves joguines i torna a
ser petita per un instant. El temps s’escola
suaument. Sols un instant i ja som grans.
Els vells tresors de quan érem petits són ara
andròmines abandonades que reviuen i ens
retornen al paradís de la infantesa.
Un espectacle poètic que ens parla de la
fugacitat del temps.
Andròmines és la darrera creació de Samfaina
de Colors, que aposta per una posada en
escena conceptual i crea una atmosfera
sonora que permet a l’espectador sentir
i emmirallar-se en els records de la seva
infantesa.
Places limitades.
Compra les teves entrades a: www.festivaldido.org

Places limitades.
Cal inscripció prèvia: www.festivaldido.org
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Diumenge

19 de setembre

A les 12.00 i les 16.30h

Concert Infantil – Xiula
Lloc: Factoria Cultural de Terrassa
MÚSICA. Públic familiar
• Organitza: Factoria Cultural de Terrassa

Un concert terapèutic familiar, per aquest
ordre. Ha arribat l’hora de fixar-nos en el què
ens passa a tots i totes des del moment en
que criem i l’univers ens canvia. ‘Descontrol
parental’ és el cinquè disc de Xiula.
PREU 12-16€
Més informació al telèfon 973 804 122.
Entrades a www.fundacioct.cat

Dimarts

21 de setembre

A les 18.00h

A les 18.00h

Festival Didó: Vols de cor. Voi que
sapete, que cosa é amor?

Hora del conte:
15’ Minuts comptats

Lloc: Teatre Alegria

Lloc: Biblioteca districte 2

TITELLES. Públic familiar a partir de 3 anys
• Organitza: Festival Didó
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE CIA. CO-PRODUCCIÓ FESTIVAL
DIDÓ, TAE I CIA. TACTILICUÄ

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.

Mozart és joc, emocions, sentiments a flor de
pell, i sorpreses! Ens endinsem a la seva obra
amb una mirada diferent, fresca i moderna.
Espectacle basat en l’òpera bufa “Les noces
de Figaro” de Wolfang Amadeus Mozart, amb
titelles i música en directe; soprano, baríton
i piano.
Places limitades.
Compra les teves entrades a: www.festivaldido.org

Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Dijous
A les 18h

23 de setembre

Hora del conte:
15’ Minuts comptats
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

índex
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Divendres
A les 22.00h

24 de setembre

Cicle Gaudí: La dona il.legal
Lloc: Escola Josep Ventalló i Vintró
CINEMA. Públic adult
• Organitza: Acadèmia del Cinema Català
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Direcció: Ramon Térmens
Gènere: Thriller-Drama
• Hi col·labora: AV de Can Parellada per la unitat del
nostre barri

Reserva d’entrades a associaciocanparellada@
gmail.com

Dimarts

28 de setembre

A les 18.00h

Hora del conte:
15’ Minuts comptats
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162

Dijous

30 de setembre

A les 18.00h

Hora del conte:
15’ Minuts comptats
Lloc: Biblioteca districte 2
CONTES. Per a totes les edats
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Explicarem contes al pati de la bd2. Vine a
escoltar les històries fascinants que tenim
als nostres prestatges.
Places limitades, inscripcions a bd2@terrassa.cat o
trucant al 937 869 162
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Del 5/juny
al 19/setembre
Exposició: Finitud
Lloc: Sala Muncunill
EXPOSICIÓ. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Arts Visuals
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DEL PEP BUSQUET

L’artista terrassenc ens convida a una
experiència sensorial. No ho fa sol,
l’acompanya la veu de l’actriu Marissa Josa
que ens empeny, suau i greu, com una carícia
de vellut. Llum, so i paraula dansen en una
mostra on el protagonista és el nostre propi
batec i les sensacions i emocions que es
desperten a mesura que ens endinsem en la
sala.
Més informació a: www.terrassa.cat/artsvisuals

Del 23/juny
al 15/juliol

Exposició: Brossa polièdric
Lloc: Biblioteca districte 6
EXPOSICIÓ. Tots els públics
• Autoria: Fundació Joan Brossa
• Organitzen: Diputació de Barcelona i BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Exposició divulgativa sobre la vida i l’obra de
Joan Brossa.
Més informació a bd6@terrassa.cat o trucant al
937 397 420

Del 24/juny
al 20/setembre

Matins de 10 a 14h, Horas concertades per grups

Debat a bat.
Allò que no es veu...

Lloc: Biblioteca Central de Terrassa
DEBAT. Tots els públics
• Organitza: BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA

Activitat on es promou el debat, la
participació, la reflexió i la creativitat dels
nostres joves mitjançant els llibres, els autors,
les il·lustracions.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 789 45 89

Del 3 al 31 de juliol

Ciutat. El futur no té data: Mare de
robots
Lloc: ESPAI DOS Sala Muncunill
EXPOSICIÓ. Tots els públics
• Organitza: Terrassa Arts Visuals
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

A CÀRREC DE MONICA RIKIĆ

La recent Premi Nacional de Cultura 2021
Monica Rikic ens endinsa en el món de “Mare
de robots”. És una obra d’art i al mateix temps
un videojoc que simula la generació i evolució
d’una societat futura on humans i robots
conviuen. El tipus de societat, els seus valors
i la seva ciutadania, els robots, es defineixen
mitjançant tallers de pensament col·lectiu
sobre el futur que volem projectar.
Més informació a: www.terrassa.cat/artsvisuals
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Del 12 al 18 de juliol
Festival d’estiu Seu d’Ègara –
Formació: Vé Curs de direcció
orquestral
Lloc: Auditori Terrassa
FORMACIÓ. Dirigit a persones adultes
• Organitza: OCT Terrassa 48

S’inicia la cinquena edició amb un curs enfocat
a poder aprendre i entendre com treballar
els instruments de corda d’una orquestra i la
riquesa sonora de les seves partitures.
Més info: www.terrassa48.com
o mail@terrassa48.com

Del 3 al 23 d’agost

Exposició – La vida amb ulls
d’infant: contes per a canviar el
món
Lloc: Biblioteca districte 6
EXPOSICIÓ. Tots els públics
• Organitzen: Obra Social Sant Joan de Déu,
Editorial Mediterrània i BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Exposició que recull la tasca de mestres i
infants a partir de contes escrits pels infants
d’escoles de primària d’arreu de Catalunya.
Més informació a bd6@terrassa.cat o trucant al
937 397 420

altres
página
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Del 9 al 30
de setembre

Del 10/setembre
al 17/octubre

Lloc: Biblioteca districte 6

Lloc: ESPAI DOS Sala Muncunill

Tots els públics
• Organitzen: Obra Social Sant Joan de Déu,
Editorial Mediterrània i BCT Xarxa
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Tots els públics
• Organitza: Terrassa Arts Visuals
Ajuntament de Terrassa - Cultura • GRATUÏT

Exposició – La història de
Capablanca

Una mostra basada en l’auca d’en Capablanca,
el més popular dels bandolers del segle XVII
que operava a la Serra de l’Obac i el Coll de
Daví.
Més informació a bd6@terrassa.cat o trucant al
937 397 420

Exposició – Ciutat. El futur no té
data: La gran festa

A CÀRREC D’ENRIC MAURÍ

La gran festa té com a punt de partida
la situació socioeconòmica actual i com
ens estan afectant i ens afectaran les
conseqüències de la crisi. Hi ha actuacions
financeres i operacions econòmiques que
en molts casos s’ha pogut demostrar que
eren d’una especulació extrema, accions
de gran risc que han posat entre les cordes
l’economia mundial i que afecten directament
especialment la classe mitjana. En el seu
conjunt, la instal·lació planteja un ambient de
ressaca: simula el dia després d’un espai on
es celebrà una gran festa, tot pretenent així
provocar una sensació de mareig i confusió..
Més informació a: www.terrassa.cat/artsvisuals
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Adreces i horaris
equipaments
Biblioteca Central de Terrassa

Associació de Veïns i Veïnes d’Egara

Escola Sant Llorenç del Munt

Passeig Lletres, 1
Telèfon: 937 89 45 89
bct@terrassa.cat
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00h. i de 15.30 a 20.30h. i
dissabte de 10.00 a 14.00h. i de 16.00 a 20.30h.

Plaça de la Immaculada, 4
Accés: C. de l’Arieja

C. Castellsapera,81B
Accés: C. Morral del Llop, 31

Auditori Terrassa

Escola Josep Ventalló

Carrer de Miquel Vives, 2

Bd2 Biblioteca districte 2

Camp de futbol Joan XXIII

C. Amèrica, 19
Accés: C. d’Europa

C/. de Sant Cosme, 157
Telèfon: 937 86 91 62
bd2@terrassa.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.,
i divendres de 10 a 14 h.

C. Tibidabo, 60

Casa Alegre de Sagrera
C. de la Font Vella, 29-31

Església de Santa Maria
Plaça del Rector Homs, 1

Nova Jazz Cava
Passatge de Tete Montoliu, 24

Bd3 Biblioteca districte 3

Casa de la Música de Terrassa

C/. del Germà Joaquim, 66
Telèfon:937 39 70 14
bd3@terrassa.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20:30h.,
i dijous de 10 a 14h.

Carrer de Mare de Déu dels Àngels, 76

Parc Sant Jordi

Castell Cartoixa de Vallparadís

Parc: Pare Llaurador, S/N
Zona infantil: C. Nicolau Talló, 198B

Bd4 Biblioteca districte 4
C/. de l’Infant Martí, 183
Telèfon:937 39 74 23
bd4@terrassa.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.,
i dimarts de 10 a 14 h

Bd5 Biblioteca districte 5
Entrada del Club Natació,
Av. de l’Abat Marcet,
Telèfon:937 35 09 27
bd5@terrassa.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.,
i dilluns de 10 a 14 h

Bd6 Biblioteca districte 6
Rbla. Francesc Macià, 191-193
Telèfon:937 39 74 20
bd6@terrassa.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.,
i dimecres de 10 a 14 h

índex

C. de Salmerón, s/n

CEM Escola de Música
Passeig del Vapor Gran, 17

Factoria Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340

Escola Agustí Bartra
Avd. Barcelona,69
Accés: Avd. Barcelona, cantonada amb Estanislau Figueras

Sala Muncunill i Espai Dos
Plaça de Didó, 3
De dimarts a dissabte de 16 a 20:00h.,
i dissabtes i diumenges de 11 a 14h.

Seu d’Ègara
Plaça del Rector Homs, s/n

Teatre Alegria
Carrer de Gaudí, 15		

Escola Auró

Teatre Principal de Terrassa

Germà Joaquim, 128

Plaça de Maragall, 2

Escola El Vallès
Ctra Martorell, 91

Escola Enxaneta
C.Sometent Castella,169
Accés: C. d’Alcoi
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HO ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

àrea de cultura
HI PARTICIPEN

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS EXCEPTE ELS INDICATS.

ELS ESPAIS SÓN FÍSICAMENT ACCESSIBLES

Per a tots els actes és imprescindible inscripció prèvia a través dels canals indicats en
cadascuna de les activitats.

ATENCIÓ

La programació es pot veure modiﬁcada en funció de les indicacions
sanitàries derivades de l’evolució de la pandèmia de Covid19.
Consulteu a: www.terrassa.cat/fem-estiu

Per a més informació:
Casa Soler i Palet, Font Vella 28, 08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11 o bé cultura.districtes@terrassa.cat
www.terrassa.cat/culturaaprop

@terrassacultura

010 / (si900
922 010
truca des de fora de Terrassa)

creatius

Si es requereixen suports o mesures
d’accessibilitat addicionals, poseu-vos en
contacte amb l’organització al correu
electrònic cultura.districtes@terrassa.cat o al
telèfon 937832711

