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Març: 50 propostes
Galeries d’art
Cocktails & copes
SUPLEMENT

La Mostra 2009

28è Festival fins al
29 de març

jazz
capital del

...i el diumenge 22,
la gran festa
del picnic a Vallparadís!

Amb el mes de març Terrassa es conve
la primavera amb una nova edició del s
s'omplen de música i d'activitats ben div
Aquí us presentem les propostes més in

jazz
capital del

El festival de referència a Catalunya
Fins al 29 de març, el 28è Festival de Terrassa

El picnic: la Festa Major
del Jazz a Catalunya

F

idel a la seva cita anual arriba el Picnic Jazz, la gran
festa popular que convoca
milers de terrassencs i aficionats
d'arreu del país, i que ha esdevingut la convocatòria més multitudinària del Festival. El Picnic Jazz tindrà lloc a l'habitual escenari del
Parc de Vallparadís el diumenge
22, en una llarga jornada festiva
que començarà a les 11 del matí i
s'allargarà fins al vespre, i on
també tindrem l'oportunitat de
participar en concursos, trobar els
millors discos, i com no, gaudir
d'un bon picnic sobre la gespa amb
la companyia dels amics i la millor
música: La Locomotora Negra, Dani
Nel·Lo & Miriam Swanson,
Triphasic, Deborah Coleman &
Band.
El so clàssic de la Locomotora, el
jazz més actual de Llibert Fortuny i
els seus Triphasic, o el blues abassegador de la cantant i guitarrista
Deborah Coleman, posaran la
banda sonora perfecta a un dia ben
especial i ple de propostes i bon
ambient.
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Matinals ciutadanes amb la millor música
És ja un autèntic ritual ciutadà per als terrassencs que recorden els
inicis del Festival, i segurament una de les millors maneres per als
visitants per descobrir Terrassa: cita ineludible els dissabtes al matí
a la plaça Vella i els diumenges a la plaça de Catalunya, concerts a
l'aire lliure, amb el primer sol primaveral i un ambient de gala,
retrobament amb amics i vells coneguts, i tot embolcallat per la
música del jazz més festiu. Enguany, amb un nou espai, la plaça Lluís
Companys, que s'afegeix a aquesta oferta popular i gratuïta que converteix per unes hores Terrassa en una autèntica ciutat que batega a
ritme de jazz.
Dissabte 14, pl. Vella, 12 h.
ENRIC CARRERAS ECLÈCTIC PROJECT
Presentació del nou CD "Off the record" del conegut pianista terrassenc i el seu nou projecte
Diumenge 15, pl. Catalunya, 12 h.
MMM… COLE PORTER!
La veu més càlida del jazz per als temes sempre vigents de Cole
Porter
Dissabte 21, pl. Vella, 12 h.
SANT ANDREU JAZZ BAND
Tota l'elegància i el swing de les big band amb una gran formació del
nostre país
Dissabte 28, pl. Vella, 12 h.
MR. B BRAUN & LLUÍS COLOMA SEPTET
El boogie-woogie més esbojarrat amb dos pianistes de primera línia
Dissabte 28, pl. Lluís Companys, 19 h.
BLACK JACK
Un repàs als ritmes més populars del jazz: el blues i el swing
Diumenge 29, pl. Catalunya, 12 h.
JULIÁN SÁNCHEZ SEXTET
Fusió de jazz i flamenc de la mà d'un dels trompetistes joves més destacats del panorama actual.

No et perdis...

onverteix en la capital del Jazz. La nostra ciutat saludarà com cada any
del seu Festival més internacional. Durant quatre setmanes, els carrers
n diverses relacionades amb el jazz de totes les èpoques i tendències.
és interessants.

Dave Holland I Pepe Habichuela

Fusió entre flamenc i jazz capitanejada per dos músics immensos
que oferiran un repertori de bulerías, tangos i seguiriyas sota un
aire ben personal. Dijous 12, 22 h.,
30 €
Lonnie Brooks Blues Band

Tota una garantia de ritme i sentiment intens per a l'esperadíssima "Nit de Blues". Divendres 13,
22 h., 35 €
The Cookers

El millor hard bop de tots els
temps amb una banda que aplega
músics experimentats i alguns
dels millors jazzmen actuals.
Dissabte 14, 22 h., 35 €
Ahmad Jamal

Tota la passió i la tendresa de la
música en les mans d'un dels
millors pianistes de totes les èpoques. Diumenge 15, 19'30 h., 40 €
World Saxofone Quartet

Concert molt
especials
El Festival porta a la nostra
ciutat algunes de les figures
internacionals de l'escena jazzística actual. Noms propis
acostumats a actuar als
millors escenaris d'arreu del
món i amb una trajectòria
avalada pel reconeixement del
públic i la crítica. Concerts
molt especials que els autèntics aficionats al jazz, o a la
música en general, no es
poden deixar perdre. I encara
menys en una sala de dimensions reduïdes com la Nova
Jazz Cava on el contacte amb
l'intèrpret és molt proper, i
apareix en tota la seva plenitud la màgia i la calidesa dels
moments únics i irrepetibles
de la música en directe. Un
autèntic luxe que porta fins a
la sala terrassenca a públic
d'arreu del país i que crea un
ambient que sedueix tant als
espectadors més exigents com
als intèrprets que ens visiten.

Grup mític que reuneix quatre
dels millors saxofonistes del jazz
contemporani: Kid Jordan, James
Carter, David Murray i Hamiet
Bluiett. Dijous 26, 22 h., 35 €
Phil Woods & Friends

Homenatge a l'època daurada del
jazz amb un dels millors saxofonistes de la seva generació, Phil
woods, i un dels mestres de la
trompeta, Brian Lynch. Divendres
27, 22 h., 35 €

Per als que porten el jazz
a les venes… o per a qui en
vulgui saber més!
El Festival inclou també moltes
activitats relacionades amb el jazz,
més enllà de l'oferta musical: cicle
de cinema, conferències sobre els
orígens del jazz a Terrassa, exposicions, tallers infantils… I, com a cloenda, un concert homenatge, amb
l'actuació de quatre grups, dedicat
al Jazzterrasman 2009, el bateria
Adrià Font.

i

Més informació...

Venda d'entrades: Oficines de Caixa
Terrassa, Nova Jazz Cava, tel. 902 180
677, www.jazzterrassa.org
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ACTIVITATS
La Mostra:
la festa de la diversitat
cultural de Terrassa
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FESTES
Arriba la primera
Festa Major: Can Palet
Del 14 fins al 22 de març el barri
de Can Palet viurà intensament la
seva Festa Major, la primera de
les que es fan a la nostra ciutat
amb l'arribada del bon temps. Un
complet programa elaborat amb
la il·lusió dels veïns, que presenta
propostes per a tots els gustos,
entre les que podem destacar les
següents:
Cursa Popular de Can Palet
Dissabte 14, a les 17'30 h. (cursa
infantil de 1.200 m) i a les 18 h. (cursa
adults de 4.000 m)
Sortida i arribada a la plaça de Can
Palet
Botifarrada popular
Dissabte 14, a les 19 h.
Plaça de Can Palet
Festa Infantil i Gran Xocolatada
Dissabte 21, a les 16'30 h.
Plaça de Can Palet
Actuació de varietats
Dissabte 21, a les 22'30 h.
Centre Cívic Alcalde Morera
Rambla Jove, Fira d'Entitats,
Cercavila i Exhibició Castellera
Diumenge 22, a partir de les 10 h.
Carrer Colom
Cantada d'Havaneres i Rom
Cremat
Diumenge 22, a les 19 h.
Centre Cívic Alcalde Morera
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El cap de setmana del 20, 21 i 22 de
març se celebrarà la desena edició
de la Mostra de la Diversitat
Cultural, un esdeveniment en què
participa un gran nombre de les
entitats i grups de cultura popular
i tradicional terrassencs. La
Mostra suposa l'oportunitat de
conèixer millor la cultura, les tradicions i la gastronomia dels països i regions d'on provenen molts
dels ciutadans de Terrassa.
Enguany podrem veure actuacions
de grups musicals i folklòrics de
les
poblacions
de
Zafra
(Extremadura), Alhama (Múrcia),
Almadén (Castella), Arcos de la
Frontera (Andalusia), Ourense
(Galícia) i la comarca de Gúdar
Javalambre (Aragó), a més de
Senegal, Marroc (representat per
Tetuan) i Llatinoamèrica.
Aquestes ciutats convidades, així
com els grups de cultura popular
de Terrassa, tindran durant tot el
cap de setmana un stand propi al
Recinte Firal del passeig 22 de
Juliol, on es desenvoluparan la
majoria de les actuacions. En
aquests stands podrem visitar
exposicions artístiques, mostres
d'artesania, reclams turístics o
atractius paisatgístics de cada
població, a més de degustar la seva
gastronomia tradicional amb
tapes dels plats típics acompanyades dels vins o begudes pròpies del
territori. El programa complet
d'actes es pot consultar a les pàgines centrals.

BIBLIOTEQUES
Tot un món de cultura
per a tothom
Les biblioteques públiques són
uns equipaments polivalents
on a més de llegir o estudiar es
pot trobar una gran varietat de
documents de vídeo àudio,
revistes, etc., i una programació d'activitats culturals ben
diversa.

Propostes...
PENNAC, D.
Mal d'escola.
Barcelona: Empúries,
2008
Daniel Pennac va ser
un alumne discapacitat: tenia
problemes per retenir la informació. Gràcies a l'educació que
va tenir i al suport dels seus
mestres va saber superar-la i ha
acabat convertint-se en professor i escriptor. Aquest text, a
mig camí entre l'autobiografia i
l'assaig, fa un homenatge als
educadors i als nens que sempre han estat els últims de la
classe.
PLANS I CAMPDERRÓS,
L. Terrassa recull gràfic:1865-1965.
Barcelona: Efadós, 2007.
La magnífica col·lecció L'Abans ha dedicat un dels
seus volums a Terrassa. El llibre
és una compilació de fotografies, datades de finals del segle
XIX i primera meitat del XX i
acompanyades d'un breu text
de la historiadora L. Plans que
ens situa en el moment concret
de cadascuna d'elles.

La biblioteca del districte 4 a
www.visquemterrassa.tv.cat

MUSEUS
Les energies fòssils, l'astronomia i el jazz al Museu
de la Ciència i la Tècnica

PER A NENS I NENES

Pallassos, circ, contes...
L'Inventari del pallasso Marcel Gros
S'apaguen els llums, comença l'espectacle, i apareix a l'escenari el
pallassonauta, vingut de no se sap on…. Un mamífer imprevisible
que viatja en l'espai i en el temps. Un somiatruites que se les rumia
totes a veure quina una en pot fer per fer riure al seu públic… i el que
és ben segur, és que ho aconsegueix!
Teatre Alegria
Diumenge 15 de març, a les 12h i a les 18 h
La música amb la màgia del circ per als més menuts
Espectacle sorprenent que trasllada els nens al món del circ a partir
de la música i l'acció. Sobre l'escenari, un quintet de metall acompanyat de bateria, posant les notes que acompanyaran els moviments d'un elenc d'acròbates i malabaristes. Moments entranyables,
emocionants i íntims de gran força visual per apropar-nos als instruments de la família del vent i el metall.
Centre Cultural Caixa Terrassa
Diumenge 29, a les 18 h
Contes per a totes mides i gustos
Durant tot el mes continua la programació de les "Hores del Conte"
a la Xarxa de Biblioteques Públiques. En sales especialment condicionades perquè els nens i els seus acompanyants s'hi sentin còmodes,
uns narradors professionals fan reviure la màgia i les emocions
d'històries més o menys fantàstiques, provinents de diferents èpoques i països. S'inclouen també sessions en anglès, anomenades
"Story Time", per apropar el coneixement d'aquesta llengua en un
registre amè i entenedor. Totes les Hores del Conte són gratuïtes,
però en alguns casos cal recollir prèviament l'entrada. Per a informar-vos del calendari, horaris i adreces dels equipaments, consulteu: http://www.terrassa.cat/biblioteques

El Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya organitza
durant l'Any de l'Astronomia
(2009) activitats adreçades a la participació de tots els públics amb la
finalitat d'apropar als visitants conceptes entenedors del món de la
ciència.
Així, aquest mes de març s'inaugura un nou espai expositiu anomenat "Gas i petroli: l'energia dels fòssils", on, amb elements d'interacció
mecànica, electrònica i multimèdia,
s'informa i es fa comprensible als
visitants l'origen, la producció i l'aplicació de les fonts d'energia fòssil,
passant per la gran diversitat d'indústries que en depenen.
A més d'aquesta gran exposició, hi
ha altres motius per acostar-se per
primer cop o per tornar a visitar el
Museu de la Rambla d'Egara El diumenge 15 al matí se celebrarà una
Jornada de portes obertes que
inclou una Festa del Jazz que comptarà amb l'actuació de la marxing
band The Krokodillos i un concert
del grup Blue Machine. Al mateix
temps, a la terrassa del Museu es
podran tastar productes cuinats
amb el Sol i assistir a demostracions
del gran reflector solar. El diumenge 29 es podrà assistir a la conferència "Física sorprenent", on el
professor Adolf Cortel, amb instruments de fabricació pròpia i amb la
participació del públic assistent,
presentarà diversos experiments
que sorprendran els assistents, i ja
al mes d'abril, el dissabte 4 al vespre, se celebrarà a l'espai de la
terrassa la IV Trobada de
Telescopis, amb la instal·lació de
diferents aparells que permetran
fer observacions dels astres.

L’hora del conte a
www.visquemterrassa.tv.cat
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La mort d'un viatjant
35è “CIUTAT DE TERRASSA”

Propostes per a tots els gustos al Premi Ciutat de
Terrassa de Teatre
Arriba la recta final de la 35ª edició del Premi Ciutat de Terrassa
de Teatre, un dels més antics i
prestigiosos de Catalunya, que
organitza el Casal de Sant Pere.
Els diumenges a la Sala Crespi es
podran veure els treballs dramàtics de companyies d'arreu de
Catalunya que presenten un conjunt de propostes ben diverses.
Així, aquest mes encara podem
assistir a la representació de
"Almenys no és Nadal", una obra
contemporània de Carles Alberola
sobre el tema de la vellesa abordat des del registre de la comèdia
amb sensibilitat i tendresa, a
càrrec de la companyia barcelonina Foment Hortenc (el dia 15).
Una setmana després (el 22) arribarà "Estrelles en un cel de matinada", una versió de la companyia de Granollers Acte Quatre del
text de l'autor rus Alexandre
Galine, que amb l'excusa de l'episodi de la neteja de prostitutes
dels carrers de Moscou amb
motiu dels Jocs Olímpics de 1980
fa una crítica de la hipocresia i la
corrupció. Per últim, i com a cloenda al programa d'enguany, el
dia 29 es presenta un text clàssic
del teatre del segle XX,
"Esperando a Godot" de Samuel
Beckett, obra existencialista
emmarcada en l'anomenat "teatre de l'absurd", i que serà interpretada per la companyia
Papalani Teatro d'El Prat de
Llobregat. Totes les funcions
comencen a les 6 de la tarda.
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El millor teatre clàssic nord-americà. El diumenge 22 a la
tarda es presentarà al Centre Cultural Caixa Terrassa el clàssic
d'Arthur Miller "La mort d'un viatjant", justament quan es compleix el seixantè aniversari de la seva estrena a Broadway. L'obra
arriba a la nostra ciutat després d'haver-se representat amb èxit al
Teatre Lliure durant el febrer. La traducció catalana d'aquest clàssic nordamericà ve signada per l'escriptor Eduardo Mendoza, i la
direcció és a càrrec d'un dels nostres dramaturgs més internacionals, Mario Gas. En un repartiment de primera fila, destaquen dos
dels actors més reconeguts del nostre país: Rosa Renom (com a
Linda) i Jordi Boixaderas en el paper de Willy Loman, el venedor
ambulant novaiorquès que dóna nom a l'obra, i que amb les seves
falses esperances i autoenganys ha acabat esdevenint una imatge
arquetípica de la inseguretat, dels valors passats de moda, d'una
humanitat alhora tendra i patètica. Un text imprescindible sobre el
fracàs i la nostàlgia, que en el seu moment va ser pioner qüestionant el somni americà del consumisme, i que avui és encara de
plena vigència, com els bons clàssics.

Tota la passió i elegància del tango a l'escenari
La música inconfundible i els moviments apassionats i singulars del
tango ocuparan l'escenari del Centre Cultural Caixa Terrassa el proper
dissabte 14 amb un espectacle presentat per la companyia Tango
Metropolis. A partir de les coreografies de Pilar Álvarez i Marijó Álvarez i la direcció artística de Claudio Hoffman, s'ha donat forma a aquesta proposta que recrea tota l'espectacularitat del món del tango, una
de les danses més admirades universalment. Amb la música dels clàssics tanguistes argentins, Villoldo, Canaro, Arostegui o Gardel, i del
modern renovador del gènere, Astor Piazzolla, els ballarins de Tango
Metropolis transporten els espectadors als clubs dels suburbis de
Buenos Aires o París, on la sensualitat i la visceralitat d'aquesta dansa
va acabar creant una de les icones de la cultura popular contemporània. Una proposta de dansa on la passió i l'elegància es fonen amb absoluta precisió.

Orquestra de
Cambra Terrassa
48 i Manel Camp

MÚSICA

Chambao

Chambao arriba amb el
seu flamenc intimista i
internacional
El dissabte 28 de març arriba a la
nostra ciutat Chambao, un dels
grups amb més reconeixement
internacional, que els darrers
anys ha acumulat premis i èxits
de vendes discogràfiques a
Europa i Llatinoamèrica. El concert que oferiran al Centre
Cultural Caixa Terrassa s'emmarca en la gira de presentació del
seu nou disc, "Con otro aire", el
projecte més personal i íntim de
la cantant Lamari, que ha compost nou dels onze temes de l'àlbum. El so actual de Chambao
intenta allunyar-se de l'etiqueta
de "flamenco-chill" que l'acompanya des de l'aparició del grup, i
evoluciona cap a una música més
fresca i ètnica amb major aportació dels instruments acústics i
més riquesa de matisos. Sense
oblidar, però, les arrels flamenques i els elements electrònics
que han esdevingut els principals
signes d'identitat del grup, i que
l'han portat a vendre centenars
de milers de discs i a fer multitudinàries gires per mig món.

el proper diumenge 22 de març
una proposta singular i interessant. Es tracta d'una actuació conjunta amb el compositor i arranjador Manel Camp, àmpliament
reconegut pels seus treballs en el
camp del jazz o la música popular.
El concert es dividirà en dues
parts, una primera centrada en
les bandes sonores compostes pel
propi Manel Camp, molt ben
conegudes pel públic, i una segona on s'oferirà la Suite del pianista i compositor francès Claude
Bolling, interpretada per l'orquestra terrassenca amb l'acompanyament de Manel Camp al
piano.

El folk celta dels gallecs
Luar na Lubre
Després de 24 anys recorrent tot
el món, arriba a la nostra ciutat
una de les propostes més consolidades i reconegudes de la música
d'arrels celtes, Luar Na Lubre. El
grup gallec actuarà a Terrassa el
25 de març dins de la gira de presentació del seu nou disc, "Ao
vivo", enregistrat precisament
durant un concert celebrat a La
Corunya, i que inclou les seves

cançons més conegudes i alguns
temes especials rescatats del seu
repertori antic. Els seguidors d
eLuar na Lubre, i tots aquells que
es vulguin apropar per primer
cop a un dels grups més importants a nivell internacional de la
música celta, no es poden perdre
aquest concert que tindrà lloc a la
sala Faktoria d'Arts.

Sopars - concert amb el
Cicle Gastromusicalia
Continua durant el mes de març el
cicle Gastromusicalia organitzat
per la Casa de la Música de
Terrassa. Aquesta original proposta presenta una sèrie de concerts de caràcter intimista que
tenen lloc durant un sopar ofert
pel Restaurant Bucca cada dijous,
a partir de les 21 h. Aquest mes
s'inclouen les actuacions del sorprenent cantautor Juantón (12 de
març), la música dels anys setanta i vuitanta amb els Walking
Moon duo (19 de març), o les
personals cançons de l'escriptor
i cantautor rocker El Sobrino del
Diablo amb el seu grup (26 de
març). Gastronomia i música
unides per al plaer dels sentits.

Orquestra de Cambra
Terrassa 48 i Manel Camp
Dins del cicle estable de concerts
que du a terme des de fa anys a
l'Auditori Municipal, l'Orquestra
de Cambra Terrassa 48 presentarà

Luar na Lubre
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Agenda de l'Art
Entre les ofertes culturals de la nostra ciutat
podem trobar força propostes relacionades amb
l'art. A continuació us oferim algunes de les
exposicions que hem seleccionat i de les que
podreu gaudir durant aquest mes de març.
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ART

L’agenda de l’art
Miquel Ros i Ferran Bach-Esteve"
mostra un recull de peces d'aquests tres escultors que van treballar a Terrassa i van crear una
obra que vertebra un mateix paisatge creatiu, tot i viure èpoques
diferents.

gut artista terrassenc Sebastià
Freixas, recentment desaparegut.

Fins al 29 de març
Rambla d'Ègara, 340
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i de
Fins al 5 d'abril. Plaça Didó, 3
16 a 21h
Horaris: De dimarts a divendres de 17 Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a
a 21h. Dissabtes i diumenges, de 11 a 14h i de 18 a 21h
14h i de 17 a 21h

Sala de l'Escola Industrial
"Matèria i volums" és una àmplia
exposició col·lectiva que presenta
gairebé 60 obres escultòriques de
26 artistes. Les peces s'han
instal·lat al vestíbul, als replans de
l'escala principal i al jardí de
l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.

Sala Muncunill
Amb l'exposició "Intensities.
Inconformisme, incorrecció i
rebel·lió entre art i escena musical" podem fer un repàs de les
manifestacions més subversives
del panorama artístic i musical
dels segles XX i XXI a càrrec de
Salvador Dalí, Pau Riba, Marinetti
o Sex Pistols

Del 7 al 26 de març
Carrer de la Font Vella, 40
Feiners de 19:00 a 21:00h i diumenges
de 18:00 a 21:00h

Fins al 20 de març. Carrer Colom, 1
De dilluns a divendres de 8 del matí a
8 del vespre, dissabtes de 9 del matí a
1 de la tarda.

Casa Soler i Palet
Dins del programa de suport als
artistes locals "Art terrassenc"
podem veure la mostra "Indicis",
que ens mostra la vessant més
creativa del fotògraf Ricard
Domènech, més conegut per la
seva feina com a fotoperiodista.
ESPAI2 de la Sala Muncunill
Dins del projecte "Kairós.
Moments de claredat", a càrrec
d'Ane Aguirrre i Juan Canela, el
col·lectiu Airvoland centra el seu
treball "Tiempo de vuelo" en l'àmbit de la mobilitat aèria de cada
dia tot reivindicant el valor positiu de volar.

Del 14 de març a l'11 d'abril
Carrer de la Font Vella, 28
De dilluns a divendes, de 9 a 15h i de
17 a 20.30h
Dissabtes d'11 a 14h i de 18 a 21h

Amics de les Arts i
Joventuts Musicals
Exposició col·lectiva dels treballs
Del 14 de març al 14 d'abril
artístics actuals dels socis i sòcies,
Plaça Didó, 3
que se celebra anualment des dels
Horaris: De dimarts a divendres de 17 inicis de la històrica entitat
a 21h
terrassenca.
Dissabtes i diumenges, de 11 a 14h i de
17 a 21h
A partir del 14 de març
Carrer del Teatre, 2
Sala 4 Centre Cultural
De dimarts a diumenge de 19 a 21h
Caixa Terrassa
L'exposició "Diàleg escultòric a La Galeria d'El Social
tres bandes. Cèsar Cabanes, Recull antològic d'olis del recone10 Sortimterrassa | Març

Espai G d'Art
Exposició col·lectiva amb motiu
del 28è Festival de Jazz de
Terrassa que compta amb les
obres pictòriques de Xavier Clarés
i Koichi Sugiara, i del creador
terrassenc Francesc Abad (autor
del cartell d'enguany).
Fins al 29 de març
Espai G d'Art, carrer de la Palla, 11
De dilluns a divendres de 17:30 a
20:30h i dissabtes de 12:00 a 14:00h i de
18:00 a 21:00h

LOCALS NOCTURNS

Cocktails
& copes

La nostra ciutat compta cada vegada amb més locals especialitzats per a l'oci nocturn. Us proposem alguns bars del centre on es pot prendre un cocktail ben elaborat en un ambient tranquil que
afavoreix les llargues converses. Uns establiments que recreen l'ambient de les cocteleries clàssiques i que posen tota la dedicació a preparar unes copes singulars perquè els clients gaudeixin i
recordin el seu peculiar sabor durant molt de temps.

Una ruta a través de la nit terrassenca
Bartinis

Tahiti

C./ Sant Leopold, 51
C./ Irineu, 4
La recomanació de la casa: Margarita La recomanació de la casa: Cocktail
Martini
Volcán
Preu: 7 €
Preu: 6 €
Ben a prop de les oficines centrals
de Correus funciona des de fa dos
anys un establiment que té tots els
números per ser la cocteleria
emblemàtica de la nit terrassenca,
el Bartinis. Obre de dimecres a
diumenge i està dirigit per
l'Alannah, que ha volgut implantar a la nostra ciutat la cultura de
local de cocktails americà. Compta
amb una decoració molt cuidada
que ens recorda l'ambient glamourós del cinema clàssic i un
acollidor espai amb còmodes sofàs
i sillons, a més d'una música
voluntàriament baixa per permetre les converses d'una clientela
amb una franja d'edat que en
molts casos supera la trentena. De
la seva completíssima carta de 60
referències, entre els que es
poden trobar combinats secs, dolços, tropicals i de tots els gustos,
l'Alannah destaca el "Margarita
Martini", un cocktail que té molt
èxit entre els clients i que requereix experiència en la seva preparació, ja que inclou molts ingredients: tequila, grand marnier,
cointreau, sweet&sour, llima i
sucre líquid. Com a resultat, un
sabor molt especial i difícil de
definir, presentat en la típica copa
triangular de cocktail.

Seria difícil trobar a la ciutat un
local amb més història que el
Tahiti, obert des de fa ni més ni
menys que 32 anys. Aquest clàssic
de la nit terrassenca presenta una
decoració espectacular, un autèntic viatge a una illa polinèsia, en
un entorn exuberant i selvàtic i
amb multitud d'elements orientals i d'arreu del món recollits pel
seu propietari. En aquest marc de
tranquil·litat i relaxació, accentuat per una tènue il·luminació i
l'olor de l'encens, el Tahiti ofereix
una carta de 15 cocktails polinesis,
a més de tots els combinats i begudes més clàssiques que els clients
vulguin demanar. La seva especialitat, però, són aquests cocktails
d'ambient de platja, amb aromes
tropicals i la constant referència a
les illes del Pacífic. De tots ells, el
Toni, fill de l'impulsor del local i
actual responsable, destaca el
Cocktail Volcán, que ve servit en
una presentació espectacular i
amb un "xupito" d'acompanyament. El Volcán és un cocktail
semisec que té vodka, maduixa i
cointreau, a més d'altres ingredients que pertanyen al secret de
la casa, i que li confereixen un
sabor únic i molt apreciat pels
clients de l'establiment.

Reina Victòria
c./ la Rasa, 48
La recomanació de la casa: Mojito
Preu: 6 €
Acabem amb un establiment de
referència de la vida nocturna del
centre de Terrassa, el Reina
Victòria, que l'any passat va celebrar el 25 aniversari de la seva
fundació. La seva decoració barroca i eclèctica, que respon als gustos artístics del Salva, el carismàtic propietari del bar, provoca
l'admiració dels clients i traspassa
fronteres. El Reina és un local que
afavoreix la conversa, i tant a la
barra com a les taules s'hi poden
sentir digressions sobre la cultura
terrassenca o els temes més diversos. La proposta del Salva és un
combinat alhora clàssic i exòtic,
però que cal saber preparar bé per
no caure en la falsa còpia. Es tracta del Mojito, que ell ha après a fer
en els seus viatges a Cuba. Els
ingredients són prou coneguts:
rom, llimona, menta, sucre, soda i
gel. I el secret per a preparar un
Mojito de primera no és més que
el rom sigui bo i la llimona, llimona de veritat.
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en forma
esports&salut

Com s'hi juga?
El pàdel és un esport de pilota en
què s'enfronten dues parelles de
jugadors. Es juga en una pista
rectangular de 10 metres d'amplada per 20 de llargada dividida
transversalment per una xarxa i
envoltada per parets en els fons i
els extrems dels laterals i una
reixa metàl·lica al llarg de tot el
perímetre. L'objectiu del joc és
colpejar la pilota amb una pala
per fer-la passar per damunt de la
xarxa, de manera que l'adversari
no la pugui tornar.

Perquè és tan fàcil
de jugar-hi?
Jugar a pàdel és tan assequible
com jugar a "pales" a la platja i es
pot gaudir del joc des del primer
dia. El fet que la superfície de
contacte amb la pilota estigui
molt a prop de la mà, que la pista
sigui reduïda i que es pugui aprofitar el rebot a les parets fa que,
entre jugadors d'un nivell similar,
la pilota es mantingui en joc força
estona. En definitiva, com que
cada jugador la toca moltes vegades, juga més i s'ho passa millor.
12 Sortimterrassa | Març

Les millors pistes per iniciar-se al pàdel
Des de que va aparèixer als anys 70 a Mèxic, el pàdel
s'ha estès ràpidament com a esport fàcil, dinàmic i
divertit. Avui és un dels esports que més creix a
Catalunya, amb 400 pistes i més de 50.000 practicants.
Podríem denominar el pàdel com un "concentrat" dels
esports de raqueta, ja que combina a la vegada les virtuts del tennis, l'esquaix i el bàdminton.

El pàdel, un e
A Terrassa trobem pistes per practicar el pàdel a tots els nivells.
Podem aprendre els fonaments
d'aquest esport a qualsevol edat,
millorar el nostre nivell, participar en campionats i lligues o formar
part
d'algun
equip.
Seguidament fem una selecció
d'algunes de les millors pistes per
iniciar-se al pàdel i per practicar
aquest esport a la nostra ciutat. Si
volem posar-nos en forma alhora
que ens divertim no hi ha excuses, busquem parella i contrincants i… a jugar!

Terrassasports
Terrassasports té 10 pistes de
pàdel i entre 600 i 800 persones
que practiquen aquest esport
regularment. També compta, a
nivell federatiu, amb 4 equips
masculins, 4 femenins i un de
veterans. Organitza, campionats
de diferents nivells durant tot
l'any. Ofereix escola de nens (30
euros mensuals) i d'adults (20

euros mensuals). Per últim, tenim
la possibilitat de fer classes particulars a un preu de 27 euros. Si no
som socis podem accedir a reservar una pista amb l'entrada general a les instal·lacions que costa 10
euros.
Més
informació
a
www.terrassasports.es o al 93 734
95 00.

Club Natació Terrassa
El Club Natació Terrassa té 6 pistes de pàdel que ofereix exclusivament als seus socis dins de la
quota general. També té una escola de pàdel on es pot fer iniciació,
perfeccionament i tecnificació. El
preu és de 28,75 euros mensuals
per als socis i de 43,40 euros per a
no socis. A l'escola es pot accedir
a partir dels nou anys i actualment compta amb 33 alumnes.
Ofereix un campionat social i a
nivell federatiu compta amb un
equip masculí i un de femení. Més
informació a www.elnatacio.com o
al 93 735 26 26.

esport de moda
Club Deportiu Terrassa Hockey
Compta amb una pista de pàdel. La
reserva és gratuïta per als socis i
els no socis també poden reservar-la a un preu de 9'70 euros per
persona i hora. També té una
escola de pàdel que ofereix classes a adults a un preu de 20 euros
mensuals per als socis i 26 per als
no socis. Compta amb un equip
federatiu masculí i organitza una
Lliga Social i les 12 Hores de
Pàdel. Més informació a
www.cdterrassa.com o al 93 787
05 02.
Atlètic Terrassa Hockey Club
L'Atlètic ofereix sis pistes exclusivament als seus socis perquè
practiquin el pàdel sense cost
adicional. També compta amb
una escola d'adults (44 euros
mensuals) i una per a nens de 10
a 16 anys (35 euros mensuals).
Ofereix una Lliga Social i tornejos
als seus socis. A nivell federatiu
té un equip masculí i un de femení que participen als Campionats

de Catalunya i Espanya. Més
informació a www.athc.cat o al 93
787 03 51.
Club Egara
Compta amb cinc pistes exclusivament per a socis. També té una
escola de nens, una d'adults i ofereix la possibilitat de fer classes
particulars. Els preus varien
segons l'edat de l'alumne, la
periodicitat i el nombre de participants. També compta a nivell
federatiu amb un equip masculí i
un de femení que participen al
Campionat de Catalunya i
l'Interclub i amb una Lliga Social.
Més informació a www.egara.es o
al 93 735 27 09.

I Love Padel. Des de fa aproximadament
cinc
mesos,
Terrassa compta amb una botiga dedicada exclusivament al
món del pàdel. Es tracta de I
Love Padel (c/ Jocs Olímpics,
14) que ofereix més de 1.000
referències en tota mena d'articles relacionats amb aquest
esport: pales, pilotes, roba,
sabatilles, bosses… Podrem trobar des de pales per a nens de
quatre anys o el material bàsic
per a iniciar-se en aquest
esport fins al millor equipament adreçat a jugadors experimentats o professionals.
Jaume Sánchez, un dels responsables de la botiga, ens explica
que l'han volguda obrir per
satisfer les necessitats d'un
mercat potencial que a
Terrassa calcula entre 4.000 i
5.000 jugadors. Per a més informació us podeu adreçar a la
seva pàgina web: www.ilovepadel.com.
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El mes de març és el mes de les calçotades.
El mes de març és temps de calçotades. La temporada d'aquesta autèntica festa gas
fins a mitjans d'abril, quan les temperatures més càlides impedeixen el creixement
nista de l'àpat, aquesta ceba esvelta i pàl·lida que fa furor entre els seus partidaris.
provenen de Valls, però actualment aquesta singular proposta gastronòmica s'ha e
tat podem trobar restaurants especialitzats que ofereixen aquest suculent menú.

a
taula
gastronomia

E

ls calçots s'han de fer a la
graella, i si pot ser amb la
fusta vella dels ceps que
sobra després de la verema, com
mana la tradició, molt millor.
S'acostumen a presentar embolicats sobre una teula, i la manera
de menjar-los desperta gairebé
tanta afició com el seu peculiar
sabor. És impossible no ennegrirse les mans amb el procés d'agafar
el calçot i treure la pell cremada
que recobreix l'apetitosa tija, però
no patiu, a tots els restaurants us
oferiran pitets i tovallonets per
recuperar les formes després d'aquesta modesta transgressió de la
bona educació a taula. En una calçotada, tan important és la qualitat dels ingredients que ens presenten, com la petita festa que
suposa menjar i beure fent, per un
dia, un petit excés. Ja sigui fent-la
en parella, amb la família, o amb
un grup d'amics, la calçotada
acaba convertint-se en un autèntic ritual gastronòmic que cal gaudir amb la millor companyia. A la
nostra ciutat hi ha diversos restaurants on es pot viure aquesta
festa gastronòmica, aquí teniu El calçot és un brot de ceba tendra
tres propostes.
arrencat i tornat a plantar.

14 Sortimterrassa | Març

El secret també és a la
salsa
Tan important com els calçots és
la salsa que els acompanya, i on
es suca la ceba abans de menjarla. Es tracta d'una salsa romesco
a la que cada cuiner li dóna un
toc especial, i en què hi destaca el
gust inconfundible i picant de les
nyores. A més dels secrets personals, els ingredients que no hi
falten són les ametlles, les avellanes, els tomàquets, alls, oli d'oliva, sal i els pebrotets picants o
nyores.

ta gastronòmica arriba aproximadament
ment en condicions de l'humil protagodaris. El cultiu del calçot i les calçotades
s'ha estès arreu del país i a la nostra ciunú.

Se sap que els calçots van ser descoberts a finals del segle XIX
per un pagès de Valls aficionat a experimentar amb els productes de la terra. Però no va ser fins als anys setanta del
segle passat quan alguns restaurants de la zona van començar
a oferir uns menús on el calçot era el plat estel·lar, amb l'acompanyament de carn a la brasa i vi…

Temps de
calçotades
Tres propostes per gaudir
d'una calçotada amb bona
companyia
Restaurant Masia Can Sues
A Can Sues preveuen allargar la
temporada fins a la Setmana
Santa. El restaurant està situat en
un entorn natural als afores de
Terrassa, a mig camí de Sabadell i
Sant Quirze, amb bones vistes a
tota la plana del Vallès Occidental.
Obert des del 1993, la masia també
es dedica al conreu i a la cria de
bestiar per al consum propi.
Precisament un dels productes
cultivats són els calçots, que creixen en un camp al costat de la
masia. El menú ofereix aquests
calçots, amb acompanyament d'amanida tèbia; graellada amb xai,
xurrasco i botifarra i guarnició, de
segon; postres de la casa, vi i cafès.
Se serveix durant tota la setmana,
tant a parelles com a grups grans,
que tindran a la seva disposició
amplis menjadors i molt espai
exterior per als més petits.
Preu: 35 €.
Carretera N-150, km. 15
(a l'alçada de l'Hospital de Terrassa)
Telèfon: 93 783 28 08
X

Restaurant Masia Els Bellots
La Masia Els Bellots, enclavada en
una àmplia zona verda al polígon
del mateix nom, ofereix també als
seus clients espais d'esbarjo, amb
parc infantil i aparcament propi.
El menú, que ofereixen durant
tota la setmana tant a grups grans
com a taules individuals, consisteix en calçots, sense limitació de
quantitat, acompanyats d'amaniX

da mixta; graellada de carn amb
mongetes de ganxet i patates fregides; i crema catalana amb vi,
aigua, copa de cava i cafè. En plena
temporada, la calçotada atrau
molts clients, de manera que en
una setmana es poden arribar a
servir més de 5.000 calçots, que es
serveixen a taula i amb tots els
complements propi del ritual de
menjar-se'ls.
Preu: 35 €.
Camí de la Terra, 1
(darrera benzinera Petrocat de
l'Avinguda del Vallès)
Telèfon: 93 784 87 21
Restaurant Masia Can Palet
En ple casc urbà, al barri de Can
Palet, s'ha conservat aquesta
antiga masia rodejada d'extensos
terrenys actualment condicionats com a zones d'esbarjo i aparcament per als clients, i que funciona com a restaurant ja fa força
anys. El menú de la calçotada ofereix els calçots de primer, seguits
per la carn a la brasa (xai i botifarra amb mongetes), postres, vi,
aigua, cafè i cava. Se serveix
durant tota la setmana, i és
actualment l'oferta estrella de
l'establiment. Als espaiosos
salons d'aquest edifici que encara conserva l'antiga estructura
rústica es poden arribar a servir
més de 300 menús de la calçotada
durant el cap de setmana, comptabilitzant la xifra de gairebé
8.000 calçots.
Preu: 30 €
Avinguda de les Glòries Catalanes,
119 - 121
Telèfon: 93 784 07 31
X
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A través de l’anella verda
Des de Terrassa tenim la possibilitat de passejar pels camins que enllaçaven la nostra ciutat amb
altres poblacions properes. Són camins que han mantingut el seu encant a través dels anys i són
aptes per a qualsevol edat, ja que no presenten cap dificultat. Actualment es troben ben senyalitzats per fer accessible a tothom el plaer de passejar per indrets naturals carregats d'història.

Camins històrics
tres rutes
Camí Vell de Terrassa a
Castellar
Inici: coincideix amb el camí
d'accés a la masia Can Montllor,
que neix al carrer Balaguer.
Recorregut: 9 km

Camí Vell de Terrassa a
Ullastrell
Inici: un cop creuat el pas sota la
C-58, deixant a l'esquena la
carretera de Martorell.
Recorregut: 7 km

Camí Vell de Terrassa a
Vacarisses
Inici: el trobem en el Pont sobre
la Riera del Palau, al carrer del
Doctor Fleming.
Recorregut: 14 km

Trobareu tota la informació, amb una descripció acurada de cada itinerari, al següent enllaç:
www.terrassa.cat/mediambient
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l’entrevista
www.visquemterrassa.tv.cat

Salva Mourullo
25 anys de la nit terrasssenca des del “Reina Victòria”

En aquesta revista, “Sortim!”,
trobaràs cada mes una àmplia
i variada selecció de propostes
per gaudir de l’oferta cultural,
esportiva i d’oci de la nostra
ciutat. L’Ajuntament t’ofereix
altres mitjans i canals perquè
t’assabentis de tot el que es fa
a Terrassa cada dia i puguis
triar el que més t’interessi.
 Sortim!
Una agenda mensual amb propostes culturals i d’oci per
viure a fons la ciutat. Participa
opinant i fent-nos arribar les
teves propostes al blog
www.sortimterrassa.blogspot.com. Properament t’oferirem la possibilitat de rebre
per correu electrònic les nostres propostes.
 VisquemTerrassaTV/Sortim!
Una webTV, a internet, amb
continguts audiovisuals d’actualitat. Hi trobaràs un espai
dedicat a propostes per sortir
a la nostra ciutat, actualitzat
cada setmana.
www.visquemterrassaTV.cat.
Pots baixar-te els videos sempre que ho vulguis, compartirlos, enviar-los a altres persones…
 VisquemTerrassaTV
Una webTV, a internet, amb
continguts audiovisuals d’actualitat.
www.visquemterrassaTV.cat

“L’oferta de la nit a Terrassa no
té res a envejar a la d’altres llocs”
Quins van ser els inicis del Reina
Victòria, i els motius de la seva llarga
vida? El Reina Victòria es va inaugurar l'any 1983. En aquell moment
érem tres socis que ens dedicàvem a
la pintura artística i per tal de tenir
temps de dia per poder pintar, vam
muntar un bar que només ens ocupés
les hores de la nit. Al cap de sis mesos
d'haver obert, me'l vaig quedar jo
sol. El bar té una decoració que intriga una mica la gent, i això fa que vinguin persones expressament i que
portin amics a ensenyar-lo. El món
de l'art sempre m'ha interessat, i tot
el que em sembla que pot tenir cabuda en aquest ambient ho incorporo
com un ingredient més. D'altra
banda, sempre hem intentat que
sigui un bar on es pot parlar tranquil·lament, un lloc de trobada on la
gent es pugui relacionar.
X Ha canviat al llarg dels anys el tipus
de gent que ve al local? Molts dels
assidus, que van començar a venir de
joves i ara ja tenen una certa edat,
veuen que es manté una clientela
amb característiques similars. Una
prova d'això és que moltes de les persones que venen avui solen ser fills
dels que venien abans, suposo que
X

s'ha anat mantenint la mateixa idiosincràsia de la gent que ve.
X La Rasa és ara el centre de la vida
nocturna al nucli urbà de Terrassa,
que té la zona per haver-se convertit
en un focus d'aquesta activitat? La
Rasa és un lloc de trobada de la gent,
i degut a les conseqüències dels controls d'alcoholèmia i a altres factors,
molts terrassencs prefereixen ara
quedar-se a la seva ciutat en lloc d'anar a Sabadell com abans, cosa que
comportava força problemes. Així
s'ha creat un centre d'oci on hi ha
propostes per a tots els gustos, i la
gent hi ve, ha decidit que aquest és el
seu centre neuràlgic per a l'oci nocturn.
X Com veus l'oferta nocturna terrassenca? L'oferta de la nit a Terrassa és
prou efectiva, crec que no tenim res a
envejar a altres llocs. Simplement
potser quan es vol anar a un macroconcert, s'ha d'anar a Barcelona,
però hi ha prou propostes de tot
tipus, fins i tot en aquest mateix
carrer: pots veure concerts, trobar
discoteques més simpàtiques o més
agressives, però en general crec que
la gent troba prou bé l'oferta a la seva
ciutat.

 L’agenda a la web municipal
A www.terrassa.cat, a la secció
d’agenda, t’oferim informació
sobre totes les activitats que
es fan a Terrassa cada dia.
L’agenda també es pot consultar al portal ciutadà
www.terrassa.net.
 Programes
Les àrees municipals editen
periòdicament programes de
les activitats que organitzen o
en les quals hi col.laboren. Els
trobaràs a l’Ajuntament i als
punts d’atenció al públic.
 Servei 010
Un servei d’informació telefònica i a la web, que et pot facilitar informació sobre l’agenda
ciutadana, equipaments, telèfons útils…
 Mitjans de comunicació
públics
A la televisió i ràdio municipals, així com al portal
www.terrassadigital.cat, pots
trobar més informació sobre
les principals activitats que es
fan a la nostra ciutat.
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