
Altres patrocinadors

Institucions i entitats col·laboradoresMitjans col·laboradors

INFORMACIÓ 
Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa
telèfon 93 780 41 22

Horari
dilluns a dissabte de 16 a 21 h
diumenges i festius de funció des d'1 hora 
abans de l'espectacle

Més informació 

www.fundacioct.cat
fundacio@fundacioct.cat

Lloguer d’espais

El Centre Cultural, un espai polivalent.

• Congressos, jornades, reunions, taules 
rodones i aules de formació

• Servei de càtering i restauració

• Espais de lloguer permanent per a oficines 
o seu d’entitat

• Lloguer de places d’aparcament

Per a particulars i empreses

Per a més informació 
93 780 41 22 i per mail a: 
gestioespais@fundacioct.cat
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Passeig 22 de juliol

Carrer Cervantes

Autopista C-58

Aparcament Egarvia
Plaça Lluís Companys

2 min 
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11 min 

8 min

8 min

Carrer Joan Abelló i Bofí

NOU Aparcament a preu 
reduït al Parking Pesmo
(Carrer Giralt i Serra, 18)

4 hores per 5€
Presenta l'entrada de 
l'espectacle al pàrquing

Punts de venda

Internet
www.fundacioct.cat

Taquilla 
telèfon 93 519 70 39
dilluns a dissabte de 16 a 20 h

i una hora abans de la funció

Descomptes

GRUPS
15% per a grups a partir de 15 persones
20% per a grups a partir de 25 persones
25% per a grups a partir de 50 persones

Accés per a persones amb mobilitat reduïda

Servei de guarda-roba gratuït al vestíbul 
en alguns espectacles 

Per rebre informació periòdica de les 
nostres activitats ompliu el formulari a 
www.fundacioct.cat

Homenatge a Catalunya fou l’encàrrec que 
Antoni Vila Casas va fer al prestigiós fotògraf 
internacional Frank Horvat (Abbazia, 1928). 
El projecte havia de copsar la Catalunya de 
la primera dècada del 2000; la Barcelona 
plural i oberta al món, la Girona mil·lenària, 
les terres de l’Ebre, les muntanyes dels Pir-
ineus o el Cadaqués de Dalí dibuixen entre 
paisatges, monuments, personatges del 
món de la cultura i ciutadans anònims, un 
heterodox calidoscopi vivencial de la cultura 
catalana.

Mostra de l’artista aragonès composta per 
80 obres titulades i numerades gravades a 
l’aiguafort amb algunes aportacions de punta 
seca i aigualida, estampades en tinta negra. 
A diferència d’altres estampes de l’època, 
on el que es destacava era l’heroïcitat dels 
contendents, de les batalles, els Desastres 
de la guerra són el primer exemple en la 
història de la pintura on fets com la guerra 
i les seves conseqüències queden reflectits 
no com a actes heroics, sinó com el desastre 
i la barbàrie que realment són: por, terror, 
fam i pobresa.Comissària: Natàlia Chocarro

L’artista de Terrassa presenta una col·lec-
ció de 18 quadres figuratius de gran for-
mat (180×122 cm) que mostren el rostre de 
dones terrassenques amb expressions que 
reflexen cada un d’ells una emoció diferent 
com l’angoixa, la por, l’alegria, la tristesa o 
el desig entre d’altres.
Aquest projecte s’ha desenvolupat a partir 
de les fotografies realitzades pel fotògraf, 
també terrassenc, Jaume Olivet.

TAMESLIMP 
NETEGES 

CARMEN VALVERDE
Expressions

10 DJ 14 DJOCT NOV

FRANK HORVAT
Homenatge a Catalunya

10 DJ 14 DJOCT NOV 21 DJ 09 DGNOV FEB

Desastres de la guerra
FRANCISCO DE GOYA

Amb el suport

Aquesta exposició es complementa amb el 
programa per a escolars dels Exploradors 
de l’Art dins de l’acord de col·laboració de la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA 

08          EXPOSICIONS

Ara Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

132000

16634

Variable

160 CM² - 19%

766 €

8

España

28 Septiembre, 2019


