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Quines són les propostes per aquest
diumenge a Terrassa?
Aquest diumenge 13 de maig d'abril Terrassa compta amb diverses propostes culturals, us en
destaquem algunes:
Fira Modernista
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/64162/avui/comenca/xvi/fira/modernist
a/amb/cuina/protagonista)
Centre de Terrassa, dissabte i diumenge
L'onzena Fira Modernista arriba aquest cap de setmana a Terrassa amb més de 300 activitats
per a tots els públics entre les quals destaca un itinerari pels edificis de l'arquitecte Lluís
Muncunill l'any que se celebra el 150è aniversari del seu naixement. Centrada en la gastronomia
la ciutat viatja durant tot el cap de setmana al 1900.
Circ Raluy
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/64023/circ/raluy/torna/placa/nova/terrassa)
Plaça Nova de Terrassa
Un any més, el Circ Raluy serà una de les propostes més atractives de la Fira Modernista de
Terrassa. L'emblemàtic circ-museu ja està instal·lat a la plaça Nova i ja és habitual veure com
alguns ciutadans s'hi apropen per fer-se fotos. Aquest divendres comencen els espectacles, que
s'allargaran fins al 13 de maig.
Escenes Locals
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/63896/teatre/arriba/barris/terrassa/amb/12a/ed
icio/escenes/locals)
Fins el 24 de juny hi haurà eeatre de primera categoria a tots els districtes i barris obert a tothom.
Teatre de primera categoria a tots els districtes i barris obert a tothom: aquesta és la fórmula del
programa Escenes Locals, que arriba a la seva 12a edició amb noves propostes de muntatges
teatrals d'alta qualitat i molt atractives.
Musical ?«La Bella y la Bestia»
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/64133/musical/bella/bestia/arriba/al/centre/cult
ural/terrassa)
Centre Cultural, rambla d'Ègara 340 a les 12.30h i a les 18h
El públic familiar torna a tenir una cita al Centre Cultural Terrassa amb aquesta obra que
recupera la història i les cançons del famós conte tradicional que la factoria Disney ha portat amb
tant èxit al cinema. Una història plena de màgia i amb boniques coreografies acompanyades de
cançons en directe.
Visita guiada a la Masia Freixa
Oficina de turisme, plaça de Josep Freixa i Argemí, 11, a les 12h, gratuït
Es tracta d'una visita guiada pels racons d'aquest emblemàtic edifici de la nostra ciutat, situat al
Parc de Sant Jordi. Els visitants podran conèixer de primera mà tot el que encara conserva
aquesta casa modernista.
Matinal Flamenc
Asvinguda d'Àngel Sallet, 23 a les 12.30h gratuït e
Matinal flamenc amb la cantaora Consuelo Málaga i el cantaor Blas Magueda acompanyats per
la guitarra del mestre Justo Fernández.
Vermut musical
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/64177/quines-son-propostes-aquest-diumenge-terrassa
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Bau House, avinguda de Jacquard, 1 a les 12.30h, taquilla inversa
Mateólika. Vivències inversemblants, ocurrències amb abillament, converses sense sentit i acció al
natural als carrers, els lavabos o clavegueres de ciutat. Mateólika parla, crida, balla i fins i tot
canta, i ho fa per rumba, per Punk o pel que faci falta. El món com a escenari i els seus fets en
lletres i comentaris. Ironia, humor, crítica i sarcasme! Un espectacle a foc que no deixarà ningú
indiferent!
Cabaret Misêria
Nova Jazz Cava, passatge Tete Montoliu a les 20h
Cabaret Misêria és una banda de rock amb vocació cabaretera i això no vol dir res i ho vol dir tot.
Són les cançons que surten de l'imaginari del Toni Ubach i la seva particular visió del món;
personatges, gires, bambolines i dèries i pors . Els colors i les textures els posen el baixista Joan
Humet, el pianista Juzz Ubach i el baterista March Poch. Un concert de Cabaret Misêria és una
piga a la galta, una cella aixecada, gamberrisme i poesia a parts iguals.
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