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propostes per sortir de casa i viure a fons la ciutat

sortim!

abril’09

Cuina japonesa

Sant
Jordi
Llibres, roses, cultura...

Abril: 50 propostes
Galeries d’art
Nits de música en viu
Barbacoes per a tothom

sortim!
a terrassa

 Jam session, amb el grup
Zuri Quartet. Crossroads, 23 h.

50
coses per
a Terrassa

aquest mes

Divendres 17
 L'Hora del Conte: "El
Teatre de Contes". Sessions per
a petits (de 2 a 5 anys). Biblioteca
Central de Terrassa, 18 h.
 Concert: "L'all ho és tot
pels anglesos", un espectacle
entre íntim i festiu amb grans
dosis d'ironia, surrealisme,
humor i bona música, a càrrec
d'Estanislau Verdet amb els
Cantimplores Marramiau.
Auditori Municipal, 21 h.

Estanislau Verdet

Dissabte 11
 Ruta guiada: "El
Modernisme Industrial amb els
5 sentits". Oficina de Turisme de
l'Ajuntament de Terrassa. 10.45 h.
Diumenge 12
 Concert, amb Wally Von
Haus & T. T. Rodríguez Duo. Les
Pupil·les Gustatives, 20.30 h.

Concert tribut a Calamaro i
Los Rodríguez, amb el grup Mil
Horas. Crossroads, 23 h.
 Nit de Swing ballable, a
càrrec dels Cava Hoppers amb
Marian Barahona. Nova Jazz
Cava, 23 h.


Dissabte 18
 Dia de l'Esperança. Jornada
dedicada a conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica dels
Dimarts 14
 Presentació del llibre "Un
refugiats. Amb tallers, contes,
capellà rebel, un sacerdot lliure", música en directe i parades de
venda de productes de comerç
a càrrec del seu autor, Josep
Dalmau. Ateneu Terrassenc. 19.30 h. just, en una oferta per a tota la
 Jam session, amb Geni Barry família. Plaça Vella, durant tot el
Grup i convidats. Nova Jazz Cava, dia.
22.30 h.
Dimecres 15
 El documental del mes: "Cool
& Crazy", una pel·lícula de Knut
Erik Jensen. Club Catalunya, 22 h.
Dijous 16
 Any de l'astronomia.
Conferència: "La font de llum de
sincrotó alba", a càrrec de Monse
Pont. Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica, 19 h.
 Espectacle de dansa, amb la
companyia "Con (Bi) Vidas". Les
Pupil·les Gustatives, 22 h.

Diumenge 19
 Concerts del cicle
Bucsessions, amb el grup
Starsystemsbd. Sala La Clave, 20 h.
Dimarts 21
 (In)disciplines. Itineraris en

el pensament del segle XXI.
Conferència: "Jürgen Habermas.
Europa, de l'apologia al desencant", a càrrec d'Alexandre Nunes
de Oliveira. Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, 19.30 h.
 Kate Ryan, la veu més cone
guda d'alguns dels principals
èxits de la música disco actual,
en una actuació en directe.
Faktoria d'Arts - la Rasa, 21.30 h.
Dimecres 22
 El Teatret de Contes.

L'Hora del conte, a càrrec de
David Soldevila. Biblioteca del
Districte 2, 18 h.
 Poemes amb olor de rosa, a

càrrec de Keren Manzano.
Biblioteca del Districte 6, 18 h.
Dijous 23
 Conferència de música: "G.

F. Haendel en el seu 250è aniversari", a càrrec de Joan Vives.
ETSEIAT, 17.30 h.

Primavera Solidària
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 Cicle de teatre amateur
Escenes Locals: "La Cadena",
de Sílvia Comellas, a càrrec de la
companyia El Social Teatre.
Centre Aragonès de Terrassa, 18 h.
 Conferència - Audició: "The
Beach Boys a l'estudi. Com s'ho
va fer Brian Wilson (i com no)", a
càrrec de Lluís Paloma i Jordi
Ibáñez. Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, 19 h.
 XIII Nit de l'Havanera.
Sopar popular i cantades d'havaneres. Centre Cultural El Social,
22 h.
 Monòleg humorístic, a
càrrec de Dani Mateo. Faktoria
d'Arts - la Rasa, 22.30 h.
 Concert de jazz, amb
Fredrik Carlquist (saxo tenor) i
Dave Mitchell (guitarra). Nova
Jazz Cava, 23 h.

abril 2009

 Concert tribut a Dire

Straits, amb el grup Sultans of
Swing. Faktoria d'Arts - la Rasa,
22.30 h.
 Jam session - tribut a

AC/DC. A càrrec del grup Sin
City. Crossroads, 23 h.

Divendres 24
 Hora del conte solidari.

Biblioteca del Districte 2, 18 h.
 Tertúlies interculturals:

"Palestina, estat de la qüestió",
amb Roser Zaurin i Keren Manor.
Biblioteca del Districte 2, 19 h.
 Taula rodona humorística:

"Grans (i petits) personatges
terrassencs de la Història".
Centre Excursionista de Terrassa,
20 h.
 "Habitación en alquiler",

presentació del curt de David
Castro. Crossroads, 22.30 h.
 Monòleg humorístic, a

càrrec d'Ignatius Farray. Faktoria
d'Arts - Bruc, 22.30 h.
Dissabte 25
 Contes africans, activitat

inclosa en la programació de la
Primavera Solidària. Biblioteca
Central de Terrassa, 12 h.
 Encesa d'espelmes en soli
daritat amb els pobles del sud
i cantada d'Havaneres, dins de
la Primavera Solidària. Plaça
Vella, 18 h.
 Cicle de teatre amateur

Escenes Locals: "La doble
cadena humana", una tragicomèdia per a tots els públics, a
càrrec del Grup de Teatre de
l'Ateneu Candela. Casal Cívic
Vilardell, 19.30 h.
 Teatre: "Els

nois d'Història".
L'obra de més èxit
de l'actual temporada teatral, un
text divertit i brillant sobre el
paper de l'educació, amb direcció
de Josep Maria
Pou. Centre
Cultural Caixa
Terrassa, 21 h.

 Malalts de Reggae Festival.

Actuacions dels grups Guaita'ls
(ska reggae), Kontraband (ska
rock), Early Fighters (early reggae) i V-Necks (powerpop mod).
Faktoria d'Arts - la Rasa, 22.30 h.
 Concert de rock, amb

Johnny Shepherd & The
Hurricanes. Crossroads, 23 h.
 Concert de jazz, a càrrec de

Joan Chamorro Quartet
Featuring Scott Robinson. Nova
Jazz Cava, 23 h.

Diumenge 26
 53a Festa de la Poesia.

Centre Cultural Caixa Terrassa,
12 h.
 Temporada de Música.

Orquestra de Cambra Terrassa 48
i Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana. Auditori
Municipal, 19h.

Dimarts 28
 (In)disciplines. Itineraris en

el pensament del segle XXI:
"Toni Negri. La multitud en els
horitzons d'Europa", a càrrec de
Tomás Caballero. Amics de les
Arts i Joventuts Musicals, 19.30 h.
Dimecres 29
 Dia internacional de la
dansa: "Vivim la Dansa!", a
càrrec de Keren Manzano.
Biblioteca Districte 6, 18 h.
 Cicle de concerts del
Conservatori. Concert a càrrec
de Marju Vatsel i Imma Vidal.
Auditori Municipal de Terrassa,
18.45 h.

Marju Vatsel i Imma Vidal

Orquestra de Cambra
Terrassa 48

 Concert del cicle

Bucsessions, a càrrec del grup
Mohria. Sala La Clave, 20 h.

Dilluns 27
 Tertúlia amb convidat:

"Poesia avui i sempre", amb
Ricardo Ardévol. Biblioteca
Central de Terrassa, 18 h.

 La Deu de les Veus.
Paraules i música, a partir de
textos de Manolo Belmonte i
Ivan Carrasco, a càrrec de Xavi
Morte i Marc Florensa. Nova Jazz
Cava, 20 h.

Dijous 30
 L'Hora del conte en anglès.

"Story Time". Biblioteca del
Districte 4, 18 h.
 Dansa+: "L'Obscur". Les

Pupil·les Gustatives, 22 h.
 Tribut a U2, amb el grup

Achtung Band. Faktoria d'Arts la Rasa, 22.30 h.
 Jam Session tribut a Stevie

Ray Vaughan, amb el grup
Johnny Perez Trio. Crossroads,
23 h.
... i si encara
en vols més...

i

Més informació...

A www.terrassa.cat i a
www.terrassa.net.
També al servei telèfonic 010
Mira’t:
www.visquemterrassa.tv/
sortimtv
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Llibres i roses a
peu de carrer

El centre de Terrassa es convertirà una altra vegada en e
on podrem trobar més de cent cinquanta parades de lli
plaça Vella i els seus voltants, com el Raval de Montserra
que serà l'itinerari de milers de persones que aprofitara
colors i amb una gran oferta de llibres on no hi faltaran

Sant
Jordi
Propostes per gaudir de la
festa del llibre a Terrassa
Dijous, 23 d’abril

Noves parades al
Parc dels Catalans

T

ot i que les parades es concentren majoritàriament al centre, són moltes les floristeries i
llibreries que ampliaran els seus espais amb
una parada davant del seu establiment. Enguany, el
Parc dels Catalans també serà un dels espais de referència on llibreries i floristeries exposaran els seus
articles aprofitant el va i bé de persones que passegen per aquesta zona. A banda de trobar llibres i
roses algunes de les parades pertanyen a entitats que
aprofiten la Diada per fer difusió de les seves activitats i vendre els seus llibres de referència. Aquest
any hi haurà una vintena d'entitats noves.
Dos anys de BD4
La biblioteca del Districte 4 celebra el seu segon aniversari amb un seguit d'activitats durant la setmana
de Sant Jordi.
- Dilluns 20, a les 20 h. La pediatra Anna Molina dóna
consells als pares per fer llegir en veu alta els més petits.
- Dimarts 21 , a les 18 h. 'El teatret de contes', actuació a càrrec de Sílvia Ricart.
- Dimecres 22, a les 18 h. Festa Medieval amb l'espectacle infantil i música en directe del grup El País
de Xauxa.
- Dijous 23, tot el dia. Mostra de llibres i pel·lícules
sobre dracs, cavallers i princeses per adults i infants.
- Divendres 24, a les 19 h. “Consells per sobreviure en
temps de crisi”, a càrrec de la professora de la UPF,
Carol Romany.
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No et perdis...

Una de les propostes a
ció és l'exhibició caste
dels Castellers de Terra
de Terrassa a les 20h d
plaça Vella, que signi
sortida de la temporad
és on s’hi veuen les p
truccions importants.
hora tindrà lloc una
convocatòries literàries
una lectura de poesia
terme a l’Escola Munic
Més tard, a les 21h,
Gustatives ofereixen u
co-literari pel preu de
comptarà amb un m
acompanyat dels ver
Pedrals i la guitarra d'A
Es tracta d'un especta
escoltar i mirar pels ve
de ritme i una excel·l

en el punt trobada de la Diada de Sant Jordi, una festa
de llibres i de roses. Les parades es concentraran a la
tserrat, el carrer Major i el portal de Sant Roc, una zona
ofitaran el dia per delir-se amb roses de totes mides i
aran les novetats editorials.

Llibres recomanats
Per la Diada de Sant Jordi és obligat comprar un llibre o regalar-ne. Hem demanat a algunes de les
moltes llibreries que muntaran parada al carrer
que ens aconsellin una proposta literària. També
destaquem una publicació municipal de màxima
actualitat local.

Y de repente fue ayer

Izaguirre, Boris.
Des de la Llibreria Flippa (c/
Cervantes, 105) s’augura que serà la
novel·la d'èxit d'aquest Sant Jordi
degut al ressò mediàtic de Boris
Izaguirre. Aquest personatge televisiu i escriptor publica ara una història d'amistat
entre dos nens que es coneixen a l'entitat d'acollida Limpio Chiquito, d'on aconsegueixen sortir i
viure una Cuba esperançada per la Revolució.
Cineclub

Gilmour, David.
El Cau Ple de Lletres (c/ Cremat,
15) fa una proposta amb valor
pedagògic que mostra una forma
alternativa d'educar els fills a través del cinema. Un pare troba la fórmula de mirar
pel·lícules juntament amb el seu fill adolescent per
dialogar amb ell i evitar aquest període en què els
fills es tanquen en si mateixos i els pares perden
l'oportunitat d'apropar-se a ells.

stes amb més tradicastellera a càrrec
Terrassa i Minyons
20h del vespre a la
significa el tret de
porada a la ciutat, i
les primeres consants. A la mateixa
una de les moltes
ràries de la jornada,
oesia que es durà a
Municipal d’Art.
21h, Les Pupil·les
xen un sopar músieu de 12 euros que
un menú especial
versos de Josep
ra d'Albert Sagrera.
pectacle que es fa
els versos carregats
xcel·lent posada en

escena. La poesia també hi serà present a l'Ateneu Candela on a les 10 de
la nit se celebrarà una trobada de poetes emergents que recitaran les seves
darreres creacions.
A més de la Diada, durant tota la setmana trobem propostes relacionades
amb el món dels llibres. A Torresana, per exemple, l'Associació de
Veïns organitza una Setmana de
Poesia, que a partir del treball fet a
les escoles donarà com a resultat un
circuit de poemes repartits pels establiments del barri , i que culminarà
amb un recital popular de poesia que
se celebrarà el diumenge 26 a les 11
del matí a la cruïlla del carrer
Saragossa i el Camí dels Monjos.
També durant tota la setmana les
biblioteques públiques segueixen
oferint activitats per a totes les edats.

El tercer viatge al regne de la
fantasia
Geronimo Stilton.
A la Llibreria Grapa (C/ Pitàgores,
64) destaquen l’últim llibre del
ratolí Geronimo Stilton, de gran
èxit entre el públic infantil, on s'hi
barregen aventures, jocs de pistes, endevinalles i
olors En aquest nou episodi els infants tornaran a
endinsar-se en un món ple de personatges sorprenents per alliberar la Reina de les Fades i retornar
la pau al Regne de la Fantasia.
La Seu d'Ègara. Les Esglésies de
Sant Pere de Terrassa

Ajuntament de Terrassa.
Coincidint amb la finalització dels
treballs de restauració i senyalització del recinte de les Esglésies de Sant Pere, es
publica aquest llibre il·lustrat amb un ampli reportatge gràfic que repassa les diferents èpoques històriques i la riquesa arquitectònica i artística del
conjunt, centrant-se especialment en l'època de
màxim esplendor: la seu episcopal d'Ègara dels
segles VI al VIII.
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Festa de la Santa Cruz de Canjáyar

FESTES
I TRADICIONS

Festa de la Cultura Gitana
Des de 1971, el dia 8 d'abril es
celebra el Dia Internacional del
Poble Gitano, que es commemora
amb diversos actes culturals,
lúdics i institucionals a tot el món.
Per celebrar aquesta data, el dissabte 18 d'abril Terrassa acull la
Festa de la Cultura Gitana, organitzada per l'AV del Grup de
Montserrat i l'Ajuntament. Es
tracta d'una bona ocasió per apropar-se a la història, la llengua i la
cultura d'aquesta comunitat, de
més de 10 milions de persones,
que habiten a nombrosos països
d'arreu del món i que constitueixen la minoria ètnica més important i nombrosa d'Europa.
18:00 Presentació
18:15 Tallers
19:30 Ponència - Història del
Poble Gitano
20:30 Debat reivindicatiu
21:15 Audiovisual "L'ocupació ens
fa iguals"
21:45 Actuació del grup musical
Amalgama
22:45 Actuació del grup musical
Toma que Toma
23:45 Cloenda
Lloc: Plaça de Montserrat
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Els dies 25 i 26 d'abril es celebra la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar
a Catalunya, organitzada per l'Associació Cultural Andalusa "Amigos
de la Santa Cruz de Canjáyar" de Terrassa. La nostra ciutat acull unes
130 famílies amb més de 400 membres nascuts a Canjáyar, Almeria, un
poble que en l'actualitat compta amb una població d'uns 1.500 habitants. Entre el programa d'activitats d'enguany destaca el dissabte 25
l'actuació de l'animador Miqui Giménez per als més petits, i les actuacions dels grups de ball flamenc Azabache i del Grup Musical
Vallparadís, tot a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere a partir de les
quatre de la tarda. El diumenge 25, a la plaça de Mossèn Homs actuaran la Papallona de Sant Pere i el Bitxo del Torrent Mitger a les 11 del
matí i al migdia es celebrarà una missa solemne a l'Església de Sant
Pere en honor a la Santa Creu de Canjáyar que comptarà amb la
col·laboració de l'organista Jordi Figueras.

Diada de la Colla dels Bastoners de Terrassa
La colla dels Bastoners de Terrassa celebra la seva diada, coincidint
amb el 28è aniversari de la seva creació i de la seva primera ballada a
la ciutat. La Diada dels Bastoners compta amb dues colles convidades
de makil dantza (ball de bastons), els Kezka Dantza Taldea d'Eibar i els
Duguna Dantza Taldea de Pamplona. També apadrinaran la nova colla
dels Bastoners de Sant Pere en la seva presentació oficial a la ciutat.
 Dijous 23, 19 h, a la Plaça Vella: Ballada de tots els grups de la
colla.
 Dissabte 25, 18.30 h, al Raval de Montserrat: Actuació dels

grups Kezka Dantza Taldea d'Eibar, Duguna Dantza Taldea de
Pamplona i del grup de grans dels Bastoners de Terrassa.
 Diumenge 26, 11 h, des de l'Antic poble de Sant Pere fins a la

Plaça Vella: Cercavila amb la colla del Bastoners de Sant Pere, els
Bastoners d'Esplugues de Llobregat, els Bastoners de Sabadell, els
Bastoners de Moià, els Bastoners de la Palma de Cervelló, els
Bastoners del Raval, les colles Kezka d'Eibar i Duguna de Pamplona, i
els Bastoners de Terrassa.

ESCENA

Festival Terrassa
Noves Tendències
Durant aquest mes d'abril, del 16 al 25, arrenca la segona edició del
TNT Terrassa Noves Tendències, la mostra de teatre contemporani
de la ciutat que vol incorporar tota mena de llenguatges creatius.
Enguany el festival torna amb nous espais com la Sala Maria Plans
i aliats com l'Institut del Teatre, pedrera indiscutible dels aires
renovadors i les noves tendències, o el Teatre Lliure, que des del
seu programa Radicals Lliure, coprodueix amb el Centre d'Arts
Escèniques de Terrassa el nou muntatge del "Colectivo 96 grados". Sens dubte, una bona oportunitat per veure les creacions
teatrals més arriscades i innovadores.

PROGRAMA

FESTAE, dels alumnes de Segunda convención de
l'Institut del Teatre i amos y esclavos, de Juan
l'Escola Superior de Navarro
Tècnics, ESTAE
Produïda per la Societat Teatral
Enguany el TNT suma a la seva
programació el Festival Tècnic de
les Arts de l'Espectacle amb la
intenció d'impulsar les arts escèniques amb les propostes dels
mateixos estudiants, un concert i
els millors dj's de la ciutat.
Direcció d'Antoni Castells.
Divendres 17 d'abril, 22.30 h,
Faktoria d'Arts - Bruc, 5 € amb
consumició

Plastilina,
Buchaca

Dar patadas para
no desaparecer,
del "Colectivo 96
grados"
L'autorretrat no deixa de ser
una representació de nosaltres mateixos. Això és el que
proposa aquest espectacle, un
autorretrat, una autobiografia, la lectura d'un drama en
tres actes que està per escriure. Dimecres 17 d'abril, 21 h,
Sala Maria Plans, 7 €

Cogito ergo PUNK!, una
producció de CATAMBIA
Ian Gehlharr dirigeix aquesta
proposta, on l'espectador viurà
en primera persona la migració a
un sistema idílic, demòcrata i lliure. Serà esclavitzat, menyspreat,
maltractat i es veurà obligat a
competir per assolir un lloc com a
ciutadà respectable. Dijous 16
d'abril, 22 h, Faktoria d'Arts La Rasa, 5 € amb consumició

de

Mi Perro, la convenció és planteja
com un espai de trobada entre
amos i esclaus. Es prega puntualitat i "decoro" en el vestir.
Divendres 24 d'abril, 22.30 h,
Faktoria d'Arts - La Rasa, 5 €
amb consumició

Marta

Plastilina aborda les noves formes
de violència que avui impregnen
el món adolescent. Marta Buchaca
parteix d'un cas real de violència
juvenil per explorar les contradiccions familiars i la fragilitat del
matrimoni. Direcció de Marta
Angelat. Dissabte 18 d'abril, 21 h,
Teatre Alegria, 14 €

Poesia TNT, direcció de
Víctor Álvaro
El TNT també és poesia. Nova trobada de poetes emergents per
celebrar Sant Jordi de la millor
manera. Dijous 23 d'abril, 22 h,
Ateneu Candela, entrada lliure

La fàbrica de la felicitat,
de Jordi Faura
Dirigida per Abel Coll i Jordi Faura,
l'obra ens planteja la història d'una
parella que lloga una dona per tenir
un fill. Després de 13 mesos encara
no ha donat a llum, i és que hi ha
quelcom d'especial a les seves
cèl·lules… Divendres 24 d'abril, 21
h, Sala Maria Plans, 7 €

La diferencia,
d'Albert Pla
Aquest cop Albert Pla puja sol a
l'escenari, canta, toca la guitarra, controla el so, els focus…
tot per a fer evident l'estreta
línia que separa el bé del mal.
Un espectacle "multimierda"
basat en el seu darrer disc: La
Diferencia. Dissabte 25 d'abril, 21 h, Teatre Alegria, 14 €
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MÚSICA
EXPOSICIONS

"Un bombón mallorquín"

El misteri de la
mort a l'antic Egipte
Centre Cultural Caixa Terrassa. Del 2
d'abril al 17 de maig. De dilluns a
divendres, de 9 a 14 h. i de 16 a 21 h.
Dissabtes, diumenges i festius, de 12
a 14 h. i de 18 a 21 h.
Durant tot el mes d'abril el
Centre Cultural Caixa Terrassa
presenta l'exposició "Egipte: el
pas a l'eternitat". Es tracta d'una
mostra produïda pel Museu
Egipci de Barcelona on podem
veure molts objectes de diferent
tipologia relacionats amb el culte
funerari d'aquesta civilització
mil·lenària. Els antics egipcis
creien fermament en una vida
després de la mort, i per això als
seus recintes funeraris, veritables cases per a l'eternitat, es
rodejaven de tots els objectes
d'ús quotidià que podien necessitar en aquesta altra vida. Al llarg
dels segles, les tombes grandioses o amagades, els ritus, la mitologia, les mòmies, o els aixovars
funeraris, es multiplicaren com a
conseqüència del constant interès pel misteri de la mort.
L'exposició permetrà contemplar
fins a un centenar de peces de
diferents dinasties i èpoques,
com sarcòfags, màscares, amulets, estàtues, que testimonien la
riquesa artística d'aquesta cultura funerària de l'Egipte faraònic.
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Dissabte 25, a les 21 h., Auditori Municipal. Preu: 9 €
El compositor i guitarrista dels aclamats Antònia Font, Joan
Miquel Oliver, presenta en concert a l'Auditori Municipal el seu
darrer disc en solitari, "Un bombón mallorquín". Envoltat d'una
banda on també participa algun dels integrants del singular grup
mallorquí, Joan Miquel Oliver tornarà a la nostra ciutat per interpretar les cançons del seu segon disc, qualificat per ell mateix
com "una autobiografia poètica". Amb unes lletres suggerents i
treballades, a mig camí entre el surrealisme i la quotidianitat, el
prolífic creador ha arribat a un nou pas en la seva constant evolució musical. Un concert únic i d'una inimitable poètica, a càrrec
d'un dels músics amb més personalitat del país.

MUSEUS

"Despulla't!": un passeig per la relació entre el
cos humà i la indumentària
Centre de Documentació i Museu
Tèxtil. Oberta durant tot l'any.
Dimarts i dijous, de 9 a 20 h., dimecres
i divendres de 9 a 14 h., dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.
Actualment es pot visitar al
Museu Tèxtil l'exposició temporal
de llarga durada "Despulla't! Un
diàleg entre el vestit i el cos". S'hi
exposen un centenar de peces, la
majoria de les quals pertanyen al
propi fons del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil,
amb les quals es vol plantejar una
reflexió sobre com la indumentà-

ria pot arribar a transformar el
cos humà i modelar-lo segons uns
criteris determinats. La mostra
presenta una imatge global austera que contrasta amb la preciositat d'algunes peces. El seu disseny
contribueix a potenciar el protagonisme d'uns objectes que es
mouen entre l'espectacularitat i la
quotidianitat. Així, hi podem trobar des d'un impactant vestit
francès del segle XVIII fins a l'íntima senzillesa d'un conjunt interior de núvia del 1937 confeccionat per la seva propietària.

PER A NENS I NENES

CINEMA
Cicle "El cinema i la mort"
Tots els dimarts d'abril, a les 19 h i a
les 22 h. Cinema Catalunya.

XIII Marató de Contes
Diumenge 26, a les 12 h i a les 18 h. Teatre Alegria. Preu: 5 €
La Xarxa organitza una autèntica marató, dividida en dues sessions,
que ens oferirà les històries més sorprenents de la mà dels personatges més diversos. La Marató de Contes és una reivindicació del
conte com a element de comunicació entre adults i infants, i vol
arribar a tota mena de públic: nens, famílies, adults… Una proposta
per a tothom qui vulgui passar una estona divertida tot descobrint
noves històries de la manera com sempre s'han transmès a través
de les generacions: de viva veu i fent volar la imaginació del qui
escolta. La Marató té a més un caràcter benèfic: la recaptació es
destina al Col·lectiu de Suport a Ángel Olarán, una entitat que contribueix a la millora de les condicions de vida de milers de persones
de la regió del Tigray, a Etiòpia.

Embolic a la Granja
Diumenge 19, a les 18 h. Centre Cultural Caixa Terrassa.
Preu: 5 € (infants) i 9 € (adults)
Aquest és el títol del proper espectacle de la Temporada Familiar
del Centre Cultural Caixa Terrassa. És una obra creada i produïda
per La Baldufa, companyia de Comediants, que compta amb l'assessorament de professionals del sector de l'ensenyament. En una
granja on conviuen diversos animals desapareix un ou de la senyora gallina. Arran d'això comença un gran embolic i sorgeixen desconfiances entre els habitants del mas. Totes les mirades es dirigeixen cap al corb, nouvingut de «l'estranger». Una sàtira en forma de
faula sobre els conflictes actuals de la nostra societat explicats
d'una manera senzilla, reflexiva i amb molt bon humor.

Tots els dimarts del mes d'abril tindrà lloc el cicle cinematogràfic "El
cinema i la mort", organitzat per la
Funerària Municipal de Terrassa,
amb l'objectiu de desdramatitzar
la mort, un tema gairebé tabú en
l'actualitat, a través del cinema.
Aquesta és la setena edició, i les
projeccions es realitzaran al
Cinema Catalunya. Les pel·lícules
seleccionades són: "La vida sin
Grace", el 7 d'abril, "Hace mucho
que te quiero", el 14 d'abril, "La
familia Savages", el 21 d'abril i
"Dejad de quererme", el 28 d'abril.
Tots els films es projectaran en sessió doble. Les entrades són gratuïtes i s'han de recollir al Cinema
Catalunya durant la setmana anterior a la projecció de la pel·lícula.

RUTA DE NATURA
Les flors del Parc Natural
Dissabte 25, sortida amb el bus-parc a
les 8'30 h. Preus: 5 € (adults i nens a
partir de 7 anys) o 3,50 € (majors de 65
anys i nens fins a 7 anys).
El Servei de Turisme organitza
una visita guiada al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i Serra
de l'Obac amb l'objectiu de descobrir la flora del nostre entorn
natural en l'estació de la fertilitat.
El verd de la primavera té un
encant especial, i les flors són les
encarregades de donar-li color:
orquídies, narcisos, lliris, fins i tot
flors endèmiques, tot un esclat de
color que es pot observar caminant per la serra de l'Obac. La ruta
es fa amb el servei del Bus Parc, és
recomanable per a qualsevol edat
i ideal per a famílies, només cal
portar calçat adequat per a
camins de muntanya i esmorzar.
Cal fer reserva prèvia a l'Oficina
de Turisme (raval de Montserrat,
14) o al tel. 93 739 70 19.
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LOCALS NOCTURNS

Música
en directe

Faktoria d’Arts - La Rasa
Una bona opció de lleure a la ciutat és gaudir de la nit en alguna de les sales que programen concerts de manera regular. Són diverses les opcions que darrerament s'han afegit als locals que tradicionalment programaven actuacions musicals, com la Nova Jazz Cava o Faktoria d'Arts. Així, i
gràcies també en part al projecte de la Casa de la Música, altres sales compten amb una programació estable que permet gaudir de la música en directe tot prenent una copa o, fins i tot, sopant.
Aquestes són algunes de les propostes que us destaquem per a aquest mes.

Les nits de Terrassa s'omplen de música
Nova Jazz Cava

h / La Rasa, 64-66, obert de dilluns a
dimecres de 21 a 3 h, de dijous a dissabte de 21 a 6 h / www.faktoria.org
Peter King

Nova Jazz Cava
Ptge. de Tete Montoliu s/n, obert de
dimarts a dissabte a partir de les 20 h
i diumenges a les 19 h
www.jazzterrassa.org
El temple del jazz català, amb una
programació estable d'octubre a
juny, seu del Festival de Jazz el
març, i cicle d'estiu "Jazz a la fresca" al pati al juliol. Té un aforament de 350 persones. Ofereix
servei de bar i àpats lleugers. La
temporada inclou propostes
nacionals, internacionals i presentacions discogràfiques… a
càrrec de figures consolidades i
valors emergents. Tots els
dimarts Jam sessions d'entrada
lliure. Aquest mes destaca la visita de Peter King i el seu quartet,
un dels referents del saxo del bop
europeu, divendres 24 a les 23 h,
amb un preu de 15 euros.

Faktoria d'Arts
C/ del Bruc, 28, de dilluns a dijous
obert a partir de les 19.30 h, de divendres a diumenge a partir de les 22.30
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euros. Pel que fa a la sala de La
Rasa, amb un aforament de 600
persones, actualment programa
un concert tribut els dijous, en
homenatge a grups mítics, i els
divendres i dissabtes tot tipus de
concerts amb preus variats
segons l'oferta. Per al mes d'abril
ens recomanen el concert de
Tote King, el diumenge 26 a les
22 h, 12 euros l'entrada anticipada i 15 a taquilla.

Les Pupil·les
Gustatives
C/ de les Escaletes, 13, obert de dimecres a diumenge a partir de les 19 h.

Una de les sales més veteranes de
la ciutat amb dos locals que programen música en directe.
Trobem propostes de tot tipus,
des de concerts de grups locals
fins als d'estrelles de nivell nacional i internacional. Al local de
Bruc, amb un aforament de 400
persones, es manté una programació estable que inclou Jam sessions els dimarts a les 23 h, musikoteràpia els dimecres a les 23 h,
col·lectius de música electrònica
els dijous a les 24 h i actuacions
diverses els divendres a les 22.30
h. Totes les activitats són gratuïtes excepte les dels divendres,
que acostumen a costar entre 3 i 5

Amb aforament per a 100 persones ofereix programació estable
de concerts acústics i de petit format i col·labora activament amb

Faktoria d’Arts - La Rasa

la Casa de la Música de Terrassa.
Durant els concerts és possible
fer un àpat lleuger. L'entrada als
concerts és gratuïta, excepte en
els programats per la Casa de la
Música. Per a aquest mes ens destaquen el concert de Rodeo Rose,
el diumenge 26 a les 20.30 h, una
banda de blues i southern rock.

Sala La Clave

Crossroads
C/ de Josep Tapioles, 75, obert de
dijous a dissabte a partir de les 22 h /
www.myspace.com/crossroadsmusica

The new Raemon

Sala La Clave
C/ Córdoba, 47, obert a partir de les
22 h / www.sala-laclave.es
Cada diumenge al vespre, a partir
de les 20 h, la sala La Clave recupera les històriques Bucs
Sessions, en col·laboració amb La
Casa de la Música de Terrassa.
D'aquesta manera, els grups
novells de la ciutat troben un
espai al local per oferir concerts
en directe i gratuïts on donen a
conèixer el seu repertori. La programació estable també incorpora Jam sessions els dimecres i
música en viu els divendres i dissabtes amb concerts de la Casa de
la Música. Aquest mes ens recomanen el concert de The New
Raemon, el divendres 24 a les
22.30 h, amb un preu de 10 euros.
La sala La Clave té un aforament
de 93 persones. Serveixen consumicions durant els concerts.

La sala Crossroads compta amb un
aforament de 99 persones i ofereix programació estable de concerts. Així, tots els dijous, a partir
de les 23 h, programa Jam sessions
gratuïtes amb músics de tots els
estils. Divendres i dissabte trobem
concerts de tot tipus, excepte
música electrònica, majoritàriament de blues i rock. En alguns es
cobra entrada -entre 3 i 5 euros- i
d'altres són gratuïts. Per al mes
d'abril ens recomanen Gnaposs el
dissabte dia 18 a les 23 h, entrades
a 5 euros. Serveixen begudes
durant els concerts.

Nashville Country
Club
Ctra. De Montcada, 740, obert de
dimecres a dissabte a partir de les 21 h
i diumenges de les 18.30 h, entrada 6
euros / www.countrymusics.com
El Nashville és la referència
terrassenca del country i la cultura associada a aquest estil musical.
Organitza, a banda d'un concert
mensual de country, classes de
ball de line-dance diàries per a
diferents nivells. Disposen del
"Western Saloon", restaurant
que ofereix plats combinats,
entrepans i carn a la brasa. Els
concerts oscil·len entre els 10 i els
20 euros. La recomanació del mes
és el concert de Ringo's Electric
Cowboys el dissabte 18 a les 23.30
h amb un preu de 12 euros.

Nashville Country Club

Casa de la Música de Terrassa
La recent creació de la Casa de la Música de Terrassa ha tingut un
paper clau de dinamitzador de la realitat musical de la ciutat i el
seu entorn amb la difusió de la música popular. A Terrassa, aprofita les sales amb que ja compta la ciutat i on es programen concerts
de manera habitual. La Casa de la Música és en essència un conjunt
d'activitats, programes i accions que es porten a terme en uns
espais especialment pensats per acollir-les. És el camp d'entrenament per a la pedrera musical de la que han de sorgir els nous artistes del futur. La Xarxa de Cases de la Música de Catalunya està formada pels municipis de Mataró, Salt (Girona), Hospitalet de
Llobregat, Manresa i Terrassa.
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en forma
esports&salut

L'esgrima és un combat pacífic
que gairebé es podria qualificar
de dansa ja que els tiradors
(jugadors) han de fer moviments
molt precisos i amb molta lleugeresa per a evitar ser tocats,
mai agredits, amb l'arma de l'adversari. Requereix una preparació física però sobretot un gran
treball mental. Els combatents
han de mostrar la seva capacitat
de reflexes per a evitar el 'tocat',
ser tàctics per atacar en el
moment i en el lloc més imprevisible i ser ràpids per a evadir l'atac que rebrà de l'adversari com
a resposta. Quan el tirador és
tocat per l'arma, el contrari rep
un punt.
On es pot practicar?
El Club d'Esgrima Ciutat de
Terrassa és l'únic lloc de la ciutat
on es pot practicar. No haver
practicat mai esgrima no és una
excusa perquè ofereixen un curs
d'iniciació per a adults on s'aprenen les tècniques bàsiques i un
curs de perfeccionament per als
que ja tenen experiència. Els cursos són de 3 hores setmanals que
es reparteixen amb dues sessions
d'hora i mitja. Els més menuts
també s'hi poden apuntar, ja que
el Club ofereix classes per a nens
i nenes de més de 5 anys. A més
a més, es donen classes en l'horari d'educació física de les escoles i també com a activitat
extraescolar.
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Esgrima

L'esport de l'
i el control m
Les armes
Les modalitats de cada competició
depenen de l'arma que s'utilitzi. El
floret pesa menys de 500 grams i és
molt flexible de manera que requereix una gran habilitat mental i
física perquè els seus moviments
són ràpids. El sabre és l'arma que
utilitzaven els soldats de cavalleria, té la fulla rectangular i el
'tocat' es pot aconseguir senyalant
a l'adversari o envestint amb la
punta la fulla de l'arma contrària.
L'espasa és l'arma més llarga i més
pesada, medeix 105 cm i pesa 750
grams, és necessari que el combatent tingui resistència i estigui fort.
Has de saber que...
- L'esgrima és l'únic esport olímpic
d'origen espanyol
- L'arma només s'agafa amb una
mà i ha de ser la mateixa durant
tot el combat
- En les modalitats de floret i sabre
està prohibit tocar cos a cos amb
l'adversari

- L'arma no es pot recolzar mai al
terra durant el combat
- Els tiradors tenen un detector a la
punta de l'arma que va connectat
amb un cablejat elèctric fins a un
aparell que comptabilitza els
tocats.
- Recentment uns estudiants de la
UPC de Terrassa han dissenyat un
sistema sense cable en què el
'tocat' es transmet a l'aparell per
ones de ràdio.
Protecció de cap a peus
Hi ha unes normes bàsiques de
protecció per a evitar cap accident
en el tocat. L'equip inclou una
jaqueta i un pantaló pirata confeccionat amb fibres de kevlar resistent als impactes, el mateix material que s'utilitza per a la careta,
que té un visor de reixetes i protegeix la cara i el cap. El tirador
també ha de portar unes mitges
fins als genolls, un guant a la mà
armada i sabatilles de sola adherent.

l'elegància
mental

I Trofeu d'Esgrima Ciutat
de Terrassa
El diumenge 19 d'abril, el Club
d'Esgrima de Terrassa organitza la primera competició oficial d'aquest esport a la ciutat.
Les competicions es duran a
terme al pavelló municipal de
Sant Llorenç per tal de poder
instal·lar diverses pistes i celebrar-hi combats simultanis
durant tot el dia. Es preveu que
hi participin una seixantena de
tiradors en categoria masculina i una trentena de tiradores
en categoria femenina. Els
resultats que obtinguin puntuaran a la Lliga Catalana
d'Esgrima.

i

Més informació...

Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa
C/ Cervantes, 46 Terrassa
http://esgrimaterrassa.es/
info@esgrimaterrassa.es
Tel. 695 944 301
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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 que podreu
visitar durant aquest mes d’abril.

gps
guia per sortir

ART

L’agenda de l’art
Jo Milne

Sala Muncunill
Per a celebrar els 40 anys de l'IES
Investigador Blanxart, la Sala
Muncunill acull l'exposició "10
Anys d'Experiències Plàstiques"
que recull l'obra dels alumnes i
exalumnes d'arts plàstiques i disseny de l'Institut.
Del 8 d'abril al 3 de maig
Plaça Didó, 3
De dimarts a divendres de 17 a 21 h
Dissabtes i diumenges, d'11 a 14 h i de
17 a 21 h

ESPAI2 de la Sala Muncunill
Dins del projecte "Kairós.
Moments de claredat", Antoni
Gagliano i Leonardo Cardoso ens
ofereixen "Les Panxes de Sergei
Pankejeff". Pankejeff va ser
pacient de Freud i el seu tractament va suposar un mite, ja que
Freud el va curar amb només un
diagnòstic. Els artistes desenvolupen una eina de ficció perquè la
utilitzin els espectadors de la mostra.
Del 18 d'abril al 17 de maig
Plaça Didó, 3
De dimarts a divendres de 17 a 21 h
Dissabtes i diumenges, d'11 a 14 h i de
17 a 21 h
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals
Exposició del pintor d'origen africà Guthy Mamae. Els seus quadres
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responen a un expressionisme
contemporani, a un neoafricanisme. L'art africà, des de l'època més primitiva, ja feia cubisme amb un estil molt peculiar,
molt definit. És en aquest sentit
que surt la seva inspiració, ja
que quan plasma les formes geomètriques pensa en l'essència
mateixa de la seva cultura.

Espai G d'Art
L'artista escocesa Jo Milne presenta l'exposició "Talking torques - El procés", que ens parla
sobre la investigació de l'abstracció en la pintura, d'allò desconegut i del procés de pintar com un
camí que es desenvolupa d'una
manera lineal, encara que tangencial, com la vida mateixa.

Del 14 al 23 d'abril
Carrer del Teatre, 2
De dimarts a diumenge,
de 19 a 21 h

Del 18 d'abril al 15 de maig
Carrer de la Palla, 11
De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30
h i dissabtes de 12 a 14 h i de 18 a 21 h

La Galeria d'El Social
Exposició d'olis de Bernadell
Caballé. Aquesta pintora barcelonina, d'extensa trajectòria, presenta un conjunt de paisatges
d'estil figuratiu impressionista,
entre els que trobem marines,
temes florals i imatges de
Barcelona.

Arxiu Tobella
Exposició d'olis a càrrec del pintor
sabadellenc Jaume Mercader i
Vergés. Presenta una vintena d'obres d'estil impressionista amb
temes paisatgístics molt diversos:
la costa catalana, les ciutats i el pas
de les diferents estacions de l'any.

Del 18 d'abril al 6 de maig
Carrer de la Font Vella, 40
Feiners de 19 a 21 h i diumenges de
18 a 21 h

Bernadell
Caballé

Del 14 d'abril a l'1 de maig
Placeta de Saragossa, 2
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h

sortim!
a terrassa

Restaurant Kiyoto
Rambla d'Egara, 69
Tel. 93 788 80 12
Obert des de fa 10 anys, és el més
antic dels restaurants japonesos de
la ciutat. Ha viscut el procés de passar d'assessorar la tria dels plats en
els seus inicis, a tenir una clientela
força habitual que coneix la gastronomia japonesa i normalment sap el
que vol triar. Tots els plats de l'extensa carta són típicament japonesos, i entre els preferits destaquen
els diferents tipus de sushi, maki i
sashimi, però també plats calents
com el yakimeshi (arròs fregit amb
gambes i verdures), una de les especialitats de la casa, com les tempures. El restaurant ofereix un menú
diari als migdies per 9,95 €, IVA i
begudes apart, en què es pot menjar
i repetir tot el que es vulgui d'una
àmplia varietat de plats. La mateixa
fórmula s'ofereix a les nits i els caps
de setmana i festius, per 15,95 €.
X

a
taula
gastronomia
Restaurant Kiyoto

La cuina del
Sol Naixent

D

es de fa alguns anys, la
cuina tradicional del
país del Sol Naixent ha
deixat de ser una curiositat exòtica al nostre país per esdevenir
una oferta cada cop més present.
Proliferen els restaurants japonesos, i fins i tot els establiments
tradicionals incorporen especialitats d'aquesta cuina a les seves
cartes. Menjar amb bastonets, o
tastar el peix cru, ja no és patrimoni oriental, sinó un costum
habitual pels amants de la bona
taula. A la nostra ciutat també ha
arribat amb força la gastronomia
japonesa, i us presentem algunes
propostes.

Restaurant
Sapporo

Els secrets de la gastronomia japonesa
La cuina tradicional japonesa
està dominada per l'arròs
blanc, l'ingredient principal a
tot el continent asiàtic. L'altre
component bàsic és el peix,
que se serveix cru i tallat a
trossos petits, i es presenta
segons les diferents especialitats (sushi, sashimi, sushimaki...). Ha de ser peix molt fresc,
i és netejat i preparat amb cura
al mateix establiment. Es serveix acompanyat d'uns condiments molt especials que en
reforcen el gust (wasabi, vinagre de soja i gingebre). Entre
els plats calents, destaca l'ús de
la planxa per a fideus, carn i
vegetals, i el delicat arrebossat
de la tempura.
Tradicionalment, tots els plats
són servits en petites racions i
amb molta varietat, i es mengen amb els típics bastonets de
fusta de bambú que eviten alterar el gust dels aliments.

X Restaurant Sapporo
Crta. Montcada, 244
Tel. 93 786 35 80
Des de finals del 2007 funciona
aquest establiment al Parc Central
Segle XXI. El que més destaca, a
més de la seva acurada decoració,
és l'espectacular teppanyaki, una
gran planxa d'acer on el cuiner prepara les diferents especialitats de
carn, peix i marisc. Els clients
poden seure al seu voltant i contemplar a pocs centímetres de distància el rapidíssim tall dels ingredients i l'habilitat en la preparació
dels plats característica dels xefs
japonesos. De la seva extensa carta,
que també inclou plats típics d'altres països orientals, es pot destacar el gelat a la planxa, preparat
precisament al teppanyaki, amb
crêpe i licors. Ofereix un menú per
dinar els laborables per 11,95 €, i els
festius o per sopar diversos menús
que van dels 13,50 fins als 39,50 €,
IVA apart.
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Sol, natura… i carn a la brasa: barbacoes per a tothom
Passar el dissabte o el diumenge amb els nostres amics o familiars a l'aire lliure gaudint d'una barbacoa és una manera de viure la natura molt
popular quan arriba el bon temps. A continuació us oferim tres possibilitats d'àrees de lleure que trobem a Terrassa o els seus voltants.

aire lliure
barbacoes

Consells bàsics d'utilització
La barbacoa s'ha de trobar allunyada de la vegetació o de qualsevol
material inflamable. S'han de revisar els respiradors per comprovar
que no estan obstruïts. Cal portar
màniga curta per evitar riscos amb
el foc. En temporada de calor no
deixar el menjar a l'aire lliure més
d'una hora. Cal servir sempre el
menjar cuinat en un plat net, no
pas en el que hagi contingut l'aliment cru. Petits farcells d'herbes
aromàtiques posats en remull ens
aromatitzaran els aliments.
X Àrea de lleure del Parc de la Font de la Grípia
 On es troba? C/ del Pintor Casas, s/n (sota l'Avinguda
del Pintor Mir)
 Quan obre? Dissabtes, diumenges i festius durant
tot l'any
 Horari: A partir de les 10 del matí, l'horari de tancament depén de l'època de l'any i de la gent que el
visita, de manera orientativa podríem parlar de les
cinc de la tarda a l'hivern i de les vuit del vespre amb
el bon temps
 Preu: Llogar una taula amb dret a barbacoa i llenya costa 12 euros
 Equipaments: Servei de bar, 8 barbacoes, 18 taules
per a 8-10 persones, serveis, font d'aigua, zona arbrada caducifòlia
 Reserves: es fan presencialment a partir de les 10
del matí

X Àrea de lleure del Torrent de l'Escaiola
 On es troba? Carretera de Terrassa a Navarcles,
Km. 7,5 (BV 1221), a uns 15 minuts en cotxe del centre
de Terrassa
 Quan obre? Tots els caps de setmana i festius de 10
h a 17h, agost tancat
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 Preu: Cada taula costa 6,60 euros, mentre que el
lloguer d'una barbacoa i de la llenya necessària costa
6,60 euros més.
 Total de taula més barbacoa: 13,20 euros
 Equipaments: Punt d'Informació del Parc Natural,
servei de bar, 35 barbacoes, 40 taules sota porxo per a
6-8 persones, serveis, 4 fonts d'aigua
 Reserves: Es fan presencialment al bar de l'àrea a
partir de les 10 del matí
No s'admeten gossos
Àrea de lleure d'Els Bellots
 On es troba? Al polígon industrial d'Els Bellots, a
tocar de la Masia Els Bellots
 Preu: És gratuïta, però no es cedeix a particulars,
només a entitats, associacions i col·lectius donats
d'alta al Registre Municipal d'Entitats.
 Horari: No té un horari fixe i es pot utilitzar qualsevol dia, prèvia reserva, depenent de les necessitats de l'entitat que la reservi
 Equipaments: Compta amb taules i cadires per a
400 persones assegudes, 10 barbacoes i serveis

Reserves: Per reservar l’àrea de lleure d’Els
Bellots cal trucar al 93 783 27 11
X

l’entrevista
Tomàs Cuadrado

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.

Guanyador del Nas d'Or

 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

“Cada cop hi ha més gent interessada per la gastronomia i l'enologia ”
Un terrassenc acaba de guanyar el Nas d'Or al millor sommelier català de
l'any 2009. Es tracta de Tomàs Cuadrado, fundador del restaurant El Racó
d'en Tomàs. Ara, el millor olfacte de Catalunya optarà a Madrid per ser
reconegut com el millor nas de tot l'Estat.
X Com es tria un Nas d'Or com el seu,
en què consisteix el concurs? Primer,
durant més de dues hores es van
seleccionar els vins que anirien a la
final. Després de dinar vam entrar a la
sala i l'enòloga ens va fer una explicació dels vins que hi hauria al concurs.
Hi havia tres vins monovarietals i
altres tres que barrejaven diferents
tipus de raïm en diverses proporcions. Finalment sorties de la sala i
quan tornaves a entrar només tenies
una copa negra amb un dels sis vins.
Només amb el nas havies de dir quin
vi era i fer una fitxa de cata completa
amb color, olfacte i gust.
X Que el millor sommelier català tingui restaurant a Terrassa parla molt
bé de l'oferta gastronòmica de la ciutat. Com la veu vostè? Jo crec que sí
que trobem una bona oferta gastronòmica a Terrassa. En el nostre cas ho
notem sobretot, tant al Racó d'en
Tomàs com en El Raconet -el nou
wine-bar que hem obert al costat del

Racó per gaudir del vi a copes-, en la
bona predisposició amb la que s'acosta la gent. Cada cop hi ha més gent
interessada per la gastronomia i l'enologia i que es deixa recomanar
sense problemes. Crec que això és
molt important per a tots nosaltres,
un orgull i un plaer.
X Què busca la gent quan va a dinar o
sopar fora de casa? Bàsicament divertir-se, gaudir, oblidar els problemes
del dia a dia. El que sobretot no busquen és que els amargui el dia o la nit
un mal servei o un mal menjar. El que
volen és sentir-se com a casa gaudint
de propostes noves i diferents.
X L'oferta de vi a la ciutat està a l'alçada de la gastronòmica? En aquest cas,
malauradament, crec que no. Sí que
és cert que tenim alguns cellers i
algunes botigues especialitzades de
gran nivell. Però en el cas de la restauració, i és la meva opinió personal,
penso que encara es podria millorar
força.

 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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