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Les activitats culturals d’estiu sumen gairebé 13.000
espectadors arreu de la ciutat
Som estiu! porta 2.287 persones als espais públics i places de Terrassa

El programa d’activitats d’estiu impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, format pels
diferents cicles que s’han celebrat de forma simultània entre juliol i setembre, ha
tancat la temporada amb un total de 12.838 assistents. Una xifra que supera
lleugerament l’assolida l’any passat, quan es van registrar 12.445 espectadors.
Destaca el cicle Som estiu!, que en la seva onzena edició s’ha consolidat amb
propostes molt variades (concerts, espectacles, teatre de carrer, màgia, circ....) per a
tots els públics. El cicle ha aconseguit un públic fidel, que ha seguit la majoria dels
16 espectacles programats, sumant 2.287 assistents per tornar a omplir els espais
públics i places de tots els districtes.
El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha valorat de forma molt positiva el
desenvolupament dels diferents cicles i la participació assolida. Per a Flores, “el
creixement de l’assistència de públic ens demostra, un any més, que la
diversitat de la programació i la descentralització de les propostes és una
aposta encertada”. En aquest sentit, Flores ha agraït el suport de les entitats
culturals i dels barris, que han col·laborat en la producció i comunicació de l’oferta
cultural: “cal reconèixer i valorar la gran feina que fan les entitats sobre el
terreny per fer arribar aquesta excel·lent programació a tota la ciutat i a tots els
públics”.
Som estiu! és un projecte de dinamització cultural i comunitària desenvolupat als
diferents barris de la ciutat per facilitar l’accés a les diferents propostes culturals a un
ampli ventall de públic: Infants, joves, adults i públic familiar en general. Un projecte
que, a més, facilita la dinamització de les indústries culturals locals, mitjançant la
contractació dels seus espectacles o serveis i encabint a la programació d’estiu totes
aquelles propostes artístiques locals que durant l’any no han pogut entrar als
diferents cicles anuals de Cultura al territori.
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D’altra banda, els aficionats a la música clàssica i antiga s’han pogut retrobar al
voltant del IV Festival d’Estiu a la La Seu d’Ègara i el cicle Sons del Temps, música i
patrimoni. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 va oferir tres concerts a la Seu
d’Ègara, amb l’assistència de 230 persones. “MusiCàtnia, catalans de cine" es va
dedicar a autors catalans amb obres de R. Lamote de Grignon, A. Borgunyó, X.
Montsalvatge, C. Cases i Pau Casals. A "Música al teu gust", amenitzat per l'actriu
Àngels Sánchez, va ser el públic qui va triar el menú del concert. Mentre que "A
l'entorn de Bach", amb Vladislav Bronevetsky al piano, va oferir obres de J. A.
Hasse, J. S. Bach, i G. Ph. Telemman.
El cicle Sons del Temps, música i patrimoni, ha seguit apostant en la novena edició
per la barreja de formacions locals i de la resta del país, descobrint a l’hora noves
ubicacions patrimonials, com ara el celler de La Masia Ègara o les golfes de la Masia
de Ca n’Anglada. També s’ha mantingut el caràcter divulgatiu de la programació tot
apropant els espais i els repertoris triats mitjançant les presentacions dels concerts,
xerrades i visites guiades als espais patrimonials. A l’igual que els espais triats, els
repertoris musicals han estat variats i originals. Aquest cicle ha aconseguit una gran
assistència de públic, amb un total de 1.242 espectadors. L’espectacle “Enric
Granados, homenatge a un somiador”, a càrrec de l’Orquestra Victòria dels Àngels,
Jordi Humet i Pedro Pardo, inclòs dins els actes de commemoració del 4 de
setembre a Terrassa, va ser un dels més concorreguts, amb 260 assistents.
Com és habitual, el Festival de Circ de Terrassa, celebrat del 4 al 8 de setembre, ha
tancat el cicle de la programació cultural al territori durant els mesos d’estiu. El
certamen, organitzat per l’Associació de Circ Tub d’Assaig, amb el suport de
l’Ajuntament de Terrassa, ha vist créixer el nombre de públic. Enguany, el festival ha
registrat 9.079 espectadors, mentre que la xifra de l’any passat va ser de 7.619. Els
espectacles programats a l’escenari de la Xemeneia de la Bòbila Almirall, així com
les mostres i exposicions que s’han pogut visitar a la Biblioteca del Districte 4, han
estat algunes de les propostes de més èxit entre el públic assistent al Festival.
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