Nota de premsa
Terrassa, 16 de gener de 2018

Terrassa celebra la seva designació com a Ciutat
Creativa de Cinema per part de la Unesco
L’Ajuntament organitza una festa a la plaça Vella i convida tota la ciutadania a
participar dels actes de celebració

L’Ajuntament de Terrassa organitza una Festa i diferents activitats per celebrar amb
les terrassenques i els terrassencs que la ciutat ha entrat a formar part de la xarxa
de Ciutats Creatives de la Unesco en l'apartat Cine, convertint-se així en l’única de
l'Estat i en una de les 13 ciutats d’arreu del món en aconseguir el reconeixement en
aquesta categoria.
Per celebrar aquest fet, el proper divendres 19 de gener a les dotze del migdia es
durà a terme un acte de presentació al Parc Audiovisual de Catalunya que comptarà
amb les intervencions de l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega i del portaveu de la
Taula de l’Audiovisual de Terrassa, el cineasta Jan Baca.
Les activitats tindran continuïtat a la tarda amb l’organització d’una festa oberta a
tota la ciutadania que tindrà lloc a la plaça Vella. A partir de les 18.30 h tothom qui
vulgui podrà gaudir de diferents activitats com concerts amb la interpretació en
directe de temes que formen part de la història del cinema a través de bandes
sonores de pel·lícules com Batman, Braveheart, Cinema Paradiso o Pirates del
Carib, entre d’altres. També es faran projeccions al voltant del paper de Terrassa i la
seva trajectòria com a ciutat del cinema, i s’instal·laran photocalls on fotografiar-se i
compartir l’experiència amb personatges molt reconeguts del panorama
cinematogràfic internacional. Tot plegat acompanyat de la presència d’alguns
personatges de sagues com Star Wars, Pirates del Carib o Indiana Jones, que
protagonitzaran diverses sorpreses durant la celebració. També es vol animar a la
ciutadania a compartir la seva experiència a través de les xarxes socials amb les
etiquetes #terrassacityoffilm i #unesco.
D’altra banda, i dins del cicle Rodat a Terrassa, el Cinema Catalunya ha programat
tres sessions els dimecres 17, 24 i 31 de gener en les que es projectaran les
pel·lícules Musa, el darrer llargmetratge de Jaume Balagueró, que es podrà veure el
dimecres 17 de gener. Balagueró es un dels directors més fidels al Parc Audiovisual
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de Catalunya, on ha rodat bona part de la seva filmografia. Musa, la seva darrera
pel·lícula, es l’adaptació de la novel·la La dama número trece i està nominada als
millors efectes visuals en els Premis Gaudí. El 24 de gener serà el torn de El elegido,
d’Antonio Chavarrías, un film que va obtenir tres nominacions per als Premis Gaudí
2016. La pel·lícula explica la història de Ramón Mercader, un oficial de l’Exèrcit
Republicà que, després de canviar d’identitat, viatjà a Mèxic, on atemptà contra Leon
Trosky.
El cicle Rodat a Terrassa, finalitzarà el dimecres 31 de gener amb la projecció de
Secuestro, de Mar Targarona; la mateixa directora que fa unes setmanes estava
rodant la seva propera obra –El fotógrafo de Mauthausen- a les instal·lacions de
Torrebonica.
Les sessions s’iniciaran a les 22 h i el preu de l’entrada serà de 4 euros. Es tracta de
la segona edició d’un cicle que té com a principal objectiu donar a conèixer alguns
dels treballs cinematogràfics realitzats al Parc Audiovisual de Catalunya així com els
rodatges efectuats a Terrassa o rodalies. El cicle Rodat a Terrassa s’emmarca dins
del conjunt d’activitats organitzades amb motiu de la incorporació de Terrassa a la
Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco.
Amb aquest reconeixement com a ciutat del cinema, Terrassa reforça el seu
posicionament internacional i es situa com un dels punts de referència dins del
sector audiovisual. L’entrada a la xarxa Unesco de Ciutats Creatives també posa en
valor una llarga trajectòria lligada al món del cinema i l’audiovisual i el gran potencial
existent a la ciutat en aquest àmbit.
Per a l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, aquesta distinció, atorgada per una
institució respectada i valorada com la Unesco “Suposa un reconeixement al
compromís i al treball que ja fa molt de temps s’està duent a terme a la ciutat
de Terrassa per situar la creativitat lligada al cinema i al sector de l’audiovisual
en el centre de les seves estratègies. També ens encoratja a seguir apostant
per aquest sector per tal d’aconseguir que Terrassa esdevingui un referent en
aquest àmbit. Un reconeixement que també ha de ser un motiu d’orgull per a
una ciutat i una ciutadania que comparteixen els valors de sostenibilitat,
col·laboració, solidaritat entre les persones i defensa de la cultura que formen
part essencial d’una institució com la Unesco”.
El passat mes d’octubre, Terrassa va ser acceptada com a nou membre de la Xarxa
de Ciutats Creatives de la Unesco en l’apartat Film, al costat de Roma (Itàlia),
Bradford (Anglaterra), Galway (Irlanda), Sofia (Bulgària), Bitola (Macedònia), Sidney
(Austràlia), Busan (Corea del Sud) i Santos (Brasil), que ja en formaven part, i de
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Lodz (Polonia), Qingdao (Xina), Brístol (Regne Unit) i Yamagata (Japó) que també
han aconseguit aquest reconeixement.
La Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, va ser creada l'any 2004 amb la
intenció de fomentar la cooperació internacional entre ciutats i aconseguir fer de la
creativitat un motor de desenvolupament urbà sostenible, d'integració social i de vida
cultural, i de reconèixer la creativitat dels seus membres en set àmbits: artesania i
arts populars, arts digitals, disseny, cinema, gastronomia, literatura i música.

Acte de presentació: Divendres 19 de gener a les 12 h al Hall del Parc
Audiovisual de Catalunya (Carretera BV-1274, km 1).
Al final d’aquest acte, l’alcalde de Terrassa i el portaveu de la Taula de
l’Audiovisual de Terrassa, mantindran un contacte amb els mitjans interessats.
Festa plaça Vella: Divendres 19 de gener a partir de les 18.30 h.
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