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Una tardor plena
de sabors
Fi al 30 de novembre se celebra a la nostra ciutat
Fins
la Tardor de Caça i Bolets, amb tot un seguit d’activitats
que giren al voltant de la gastronomia pròpia d’aquesta
estació
esta de l’any. Els productes del bosc i la muntanya
comparteixen el protagonisme aquests dies amb altres
comp
propo
propostes turístiques i d’oci

IX Fira del Bolet
El carrer Ample, la plaça del Triomf i els voltants del
Mercat de Sant Pere van acollir el dissabte 8 de novembre la novena edició de la Fira del Bolet, organitzada
per l’Eix Comercial Sant Pere amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Hi va haver les tradicionals parades de
venda de bolets, castanyes i altres productes alimentaris, així com de ceràmica i parament de cuina. S’hi
van organitzar, a més, degustacions, tallers d’ofici i de
cuina, una aula de micologia, visites guiades a la Fira
i una cercavila a càrrec de la Papallona de Sant Pere.

Una oportunitat per conèixer el patrimoni
cultural i natural
Les Jornades de Caça i Bolets permeten gaudir d’ofertes i descomptes en rutes turístiques i visites guiades
als edificis més emblemàtics del nostre patrimoni i als
museus de la ciutat. També s’han previst excursions a
la muntanya per conèixer de prop el Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Torna Terrassa de Vins
Coincidint amb la Tardor de Caça i Bolets, el cap de
setmana del 14, 15 i 16 de novembre se celebra al
recinte firal la segona edició de Terrassa de Vins, un
certamen on es donen cita els vins i els olis catalans,
acompanyats de la bona cuina dels restauradors del
Vallès. S’ofereix la possibilitat d’adquirir un paquet
que inclou les entrades a la Fira, allotjament en els
hotels de la ciutat, dinar o sopar en alguns dels restaurants participants en les Jornades Gastronòmiques i altres activitats, com ara una visita a la Masia
Freixa. És una proposta de Baraka Club de Viatges
(tel. 93 784 56 00 / 93 343 52 00).
Més informació:
www.terrassadevins.com
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Consulteu el programa sencer a:
www.terrassa.cat/bolets

XVII Jornades Gastronòmiques de la Caça i els Bolets
Durant aquests dies, 33 establiments de Terrassa i la seva comarca ofereixen menús especials que tenen com a
principals ingredients els bolets, la carn de caça i els productes de proximitat.
Restaurants participants

Restaurant adherit a Terrassa Gastronòmica
LA CANTONADA DE LES
BARRIQUES
C. Dibuixant Avellaneda, 65.
Terrassa
Tel.: 93 787 56 59. De dm. a
dg., de 13 a 16 h i de 20.30 a
23.30 h

BIZARRE - RESTAURANT
& COCKTAILS
C. Camí Fondo, 37. Terrassa
Tel.: 93 780 19 92 - 626 05
60 58 (també Whatsapp). De
dj. a ds. i vigílies, de 20.30 a
23.30 h
BRASERIA 101
C. Granada 101. Terrassa
Tel.: 93 784 21 56. De dm.
a dg., de 13 a 15.30 h, i dv. i
ds., de 20.30 a 23 h

EL PETIT COMITÈ
C. de la Palla, 18. Terrassa
Tel.: 93 731 61 20. De dl. a
ds., de 13 a 15.30 h, i de dj. a
ds., de 21 a 23 h
EL TASTET
C. Mossèn Josep Pons, 3.
Terrassa
Tel.: 93 193 71 23. De dl. a
ds., de 13 a 16 h, i dv. i ds.,
de 20 a 23.30 h

CAFÈ TEATRE
C. Baix Plaça, 31. Terrassa
Tel.: 93 780 22 38. De dl. a
ds., de 13 a 16 h, i de dc. a
ds., de 20.30 a 23 h

CRESOL
C. Pare Llaurador, 19. Terrassa
Tel.: 93 788 30 42. De dj. a
ds., de 13 a 16 h i de 20.30
a 23 h
DOT CAFÈ
RESTAURANT
Parc de Sant Jordi. Terrassa
Tel.: 674 95 57 01. De dl. a
dg., de 13 a 16 h i de 20 a
23 h
EL CEL DE LES OQUES
C. de la Palla 15. Terrassa
Tel.: 93 733 82 07 / 630 640
417. De dm. a ds., de 13 a
15.30 h, i de dc. a ds., de 21
a 23 h
EL DOLL BRETÓ
C. Camí Fondo, 12. Terrassa
Tel.: 93 700 10 50. De dl. a
ds., de 13 a 15.30 h, i de dj. a
ds., de 20 a 23 h

LA TERRASSA DEL
MUSEU
Rambla d’Ègara, 270. Terrassa
Tel.: 93 789 44 43 / 695 627
963. De dm. a dg., de 13 a 16
h, i de dc. a ds., de 20.30 a
23 h (dv. i ds., 23.30 h)
LA VENTA
C. Sant Tomàs, 23. Terrassa
Tel.: 93 513 84 85 / 627 209
774. De dm. a dg., de 13 a 16
h, i dv. i ds., de 20 a 23.30 h

RÍSTOL
VILADECAVALLS
C. Antoni Soler Hospital, 1.
Viladecavalls
Tel.: 93 788 29 98. Dl. i de
dc. a dg., de 13 a 16 h i de 21
a 23 h
SARA RESTAURANT
Av. Abat Marcet, 201. Terrassa
Tel.: 93 735 80 25. De dl. a ds.,
de 13 a 16 h i de 21 a 23 h
SÚBIT RESTAURANT
Pl. Onze de Setembre, 5-6.
Terrassa
Tel.: 93 786 96 42. De dv. a
dg., de 13 a 15.45 h, i de dj. a
ds., de 21 a 23 h

TOCA TEKA
Pg. Vapor Gran. Terrassa
Tel.: 93 786 25 81. De dl. a
L’ALEGRIA DEL TEATRE ds., de 13 a 15.30 h, i dv. i
C. Gaudí, 15. Terrassa
ds., de 20 a 23 h
Tel.: 648 117 693. De dl. a
ds., de 13 a 16 h, i de dj. a
ZURITO DE TERRASSA
ds., de 21 a 23 h
C. de la Rasa, 70. Terrassa
Tel.: 93 789 53 90. De dl. a
LAS COLUMNAS
dg., de 13 a 16.30 h i de 20 a
C. Antoni Maura, 18. Terrassa
23 h (dv. i ds., 23.30 h)
Tel.: 691 236 938. Ds. i dg.,
de 13 a 15 h, i dv. i ds., de 21
a 23 h

BRASERIA NOEMÍ
C. Periodista Grané, 47.
Terrassa
Tel.: 93 731 84 63. De dl. a
dg., de 13 a 16 h i de 20.30
a 23 h

CAL TAIET
C. de la Serra, 43. Ullastrell
Tel.: 93 788 73 31. De dl.
a dg., de 13 a 16.30 h, i de
20.30 a 23 h

LA MUNTANYETA - EL
RESTAURANT DEL PARC
Parc de Vallparadís. Terrassa
Tel.: 93 783 84 54. Ds., dg. i
festius, de 13 a 17 h. Nits per
a grups amb reserva prèvia

QUICUINA
C. Camí Fondo, 22. Terrassa
Tel.: 93 783 80 36. De dl. a
ds., de 13 a 16 h, i dv. i ds.,
de 21 a 23 h

ESCALETES 8
C. Escaletes, 8. Terrassa
Tel.: 98 784 25 05 / 654 140
482. Ds., de 13 a 15.30 h, i
dv. i ds., de 20.30 a 23.30 h

MESÓN LAS FORCAS
C. Arquimedes, 131. Terrassa
Tel.: 93 788 50 42. De dl. a
dg., de 13 a 16 h, i de dj. a
ds., de 20.30 a 23.30 h

GRANJA CATALANA
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer,
21. Terrassa
Tel.: 93 788 81 10. Ds. i dg.,
de 13 a 16 h

MUN CUINA EVOCATIVA
Rambleta del Pare Alegre, 98.
Terrassa
Tel.: 93 733 33 00. De dl. a
dg., de 13 a 16 h i de 20 a
23 h

HOSTAL DEL FUM
Ctra. de Montcada, 19.
Terrassa
Tel.: 93 788 83 37. De dm. a
dg., de 13 a 16 h, i dm. i de
dj. a ds., de 20.30 a 22.30 h

BAR RESTAURANT
PARADA
Ctra. d’ Olesa, 244. Terrassa
Tel.: 93 788 10 21. De dl. a
ds., de 13 a 16 h

LA BRASA D’ULLASTRELL
Parc Vallès. Terrassa
Tel.: 93 785 08 50. De dl.
a dg., de 13 a 16.30 h i de
20.30 a 23 h
LA BROCHETA
Rda. Ponent, 70. Terrassa
Tel.: 93 013 65 39 / 628 443
635. De dc. a dg., de 13 a 17
h, i de dv. a dg., de 21 a 23 h

PIZZERIA ANGIE
C. Sant Joan, 66. Matadepera
Tel.: 93 730 00 55. Dv., ds
i dg., de 13 a 15.30 h i de
20.30 a 23 h
PREMIÈRE RESTAURANT
& CAFÈ
Ctra. BV-1274, km. 1. Terrassa
Parc Audiovisual de Catalunya
Tel.: 93 700 12 60. De dl. a
dv., de 13 a 15.30 h
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El Cicle de Cultura Medieval
enfila la seva recta final amb
noves propostes
El primer Cicle de Cultura Medieval de Terrassa, que s’ha desenvolupat
al llarg de tot l’any, arriba a les darreres setmanes amb noves activitats
pensades per donar a conèixer a tothom la cultura de l’edat mitjana
Dimecres 19 de novembre
18 h
Biblioteca del Districte 2
El castell de cartró. Activitat infantil. Cal inscripció
prèvia.

Fins al 30 de novembre
Trivial medieval
Joc de preguntes i respostes a través del web www.
terrassa.cat/biblioteques.
El guanyador/a s’emportarà una tauleta tàctil, obsequi d’Editorial Barcino i
Amics dels Clàssics.
Dissabte 15 de novembre, 17.30 h
Biblioteca del Districte 6
  El Decameró. Cicle de
cinema.

Dissabte 13 de desembre, 11 h
Seu d’Ègara
  Dia Internacional de la
Discapacitat
Visita: “La Seu d’Ègara a les
teves mans”. Activitat per a
persones amb discapacitat
visual. Preu: 3 euros.

18 h
Biblioteca del Districte 6
  Terrassa a l’edat mitjana. Activitat infantil.

Dissabte 22 de novembre, 17.30 h
Biblioteca del Districte 6
  El setè segell. Cicle de
cinema.

Dijous 27 de novembre, 18 h
Biblioteca del Districte 6
  Taller d’escriptura medieval. Activitat infantil.
Cal inscripció prèvia.

Dissabte 20 de desembre, 17.30 h
Biblioteca Central de Terrassa
  Un castell de llegenda.
(I+D) Laboratori de creativitat.
Activitat familiar amb infants a partir de 4 anys.
Cal inscripció prèvia.

Divendres 12 de desembre, 18.30 h
Biblioteca del Districte 6
  Llegendes
medievals.
Club de lectura infantil. Cal
inscripció prèvia.

Nadal a la Seu d’Ègara
  Cicle de concerts. Inclou el cant de la sibil·la
(patrimoni intangible de la
humanitat de tradició medieval).

Properes activitats del Museu de Terrassa
foc i com es feien les eines de pedra.
Les persones participants elaboraran
la seva pròpia eina de sílex emmanegada.
Diumenge 16 de novembre, 11 h
Taller familiar: “Eines i foc”. Castell
Cartoixa de Vallparadís. Preu: 5 euros
L’activitat permet descobrir com vivien
i què feien els nostres avantpassats de
la prehistòria. Comença amb una visita
a l’àmbit de prehistòria de l’exposició
permanent del Museu de Terrassa i a
continuació s’ensenya com s’encenia
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Diumenge 23
de novembre,
11 h
Visita guiada al
convent de Sant
Francesc. Convent de Sant Francesc. Preu: 3 euros
El claustre és un dels pocs elements
que es conserven de l’antic convent
franciscà que es va començar a cons-

truir el 1609 i es va inaugurar el 1612.
Conserva 26 magnífics plafons de
ceràmica policromada del segle XVll,
obra del taller del mestre escudeller
Llorenç Passoles. Aquesta activitat
està relacionada amb l’exposició temporal de llarga durada del Museu de
Terrassa “Una història de rajoles. La
col·lecció del Museu de Terrassa”, que
es pot visitar al Castell Cartoixa de Vallparadís fins a l’1 de març del 2015.
Informació i inscripcions per a aquestes activitats al Museu de Terrassa:
Tel. 93 739 70 72
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Una mirada a les sales d’art

Cicle Art Terrassa
Converses amb l’espai
Artista: Juanjo Fernández
Mapping
Casa Soler i Palet
Fins al 23 de novembre
L’ús de la llum, el temps i l’espai
representen la base del treball
més recent de Juanjo Fernández.
Observa el paisatge i els objectes,
allò físic i allò intangible, i els descontextualitza per comprovar com
es relacionen amb l’entorn. Amb
aquest projecte tracta de generar
una conversa amb l’entorn i crear
petites instal·lacions site specific.

C
Cicle Terrassa Comissariat: “Relaccions ortogràfiques (en temps de
re
revolta)”
B
Bajo taller de construcción
c
colectiva
A
Artista: Todo por la Praxis
A
Art relacional
E
EspaiDOS
F
Fins al 23 de novembre
L
Les iniciatives de Todo por la Praxxis parteixen d’una fase de presa
d
de contacte, recerca, negociació i
p
posada en marxa que necessiten
fo
força temps perquè els ritmes dels
a
artistes i del col·lectiu social amb
eel qual col·laboren vagin acompassa
sats. L’objectiu és treballar amb el
llllenguatge, que és el fil argumental
d
del cicle “Relacions ortogràfiques
(e
(en temps de revolta)” i posar de
m
manifest com el marc legislatiu
es
està obviant el dret a l’habitatge.
P
Projecte realitzat conjuntament
a
amb la PAH Terrassa.

Rela
Cicle Terrassa Comissariat “Relacions
ortogràfiques (en
temps de revolta)”
Un final intuido
Artista: Leonor Serrano Rivas
EspaiDOS
Del 29 de novembre al 7 de gener
Anar al cinema ha esdevingut un ritual en extinció, en què
els amants de la gran pantalla continuen gaudint de la
immersió en una història construïda per la mirada del director. Però... què passaria si enmig de la foscor de la sala
trobéssim la clau per passar de ser passius en la construcció del relat a ser-ne subjectes actius?

C
Cicle Art Terrassa
T
Topografies. Atles mèdic-artí
tístic
A
Artistes: Laia Martí i Cori Mercadé
C
Curadora: Assumpta Bassas
S
Sala Muncunill
D
Del 15 de novembre al 4 de gener
P
Pintura, dibuix, gravat, instal·lació
i llibres d’artista
L
Les obres de la terrassenca Laia
M
Martí entren en diàleg amb les
d
d’una de les seves mestres, Cori
M
Mercadé, amb qui comparteix l’inte
terès per la representació mèdica
d
de l’anatomia i la iconografia pictò
tòrica del cos humà. Obres que
s’
s’exposen al costat d’una selecció
d
d’il·lustracions d’atles mèdics anti
tics, procedents de la col·lecció del
M
Museu d’Història de la Medicina
d
de Catalunya, amb seu a Terrassa.
P
Projecte coproduït per l’Ajuntam
ment de Terrassa, l’Ajuntament de
M
Mataró i l’Ajuntament del Masnou.

C
Cicle
Art Terrassa
S
Solament mirar
A
Artista: Rosanna Fontanet
P
Pintura
C
Casa Soler i Palet
D
Del 29 de novembre al 10 de gener
I si la fotografia fos la literatura de la pintura? Podríem,
een un intent de servir el paisatge, cercar la continuïtat
d
de la imatge emmirallada dins els ulls, cercar un paissatge per a un públic... Se’n pot dir una proposta o un
a
atreviment. En aquest intent de servir el paisatge l’artista es topa sempre amb l’impalpable, amb l’imaginari.
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Més informació
www.jazzterrassa.org

Propostes ben diverses a la Nova
Jazz Cava
La nova temporada de jazz, en marxa des del passat mes d’octubre,
ofereix tot un seguit de concerts que conformen una programació molt
eclèctica amb el llenguatge jazzístic com a fil conductor
Dissabte 15 de novembre, 22 h
Flamenc
Manuel Parrilla, Agujetas Chico
i Piraña
Puro Jerez
Manuel Parrilla, guitarra
Agujetas Chico, cante i guitarra
Israel Suárez, “Piraña”, percussió
Ezequiel, guitarra i palmas
José Tobalo, palmas
Web: 13 euros
Taquilla: 15 euros
Dijous 20 de novembre, 22 h
Jam Session
José Aladid Grup + convidats
José Aladid, saxo tenor
Gratuït
Divendres 21 de novembre
22.30 h / Jazz Llatí
Snow Owl
Normas
Juan García-Herreros, baix elèctric
Jonathan Powell, trompeta
Jeremy Powell, saxo
Alejandra María, violí
Sabri Tulug Tirpan, piano
Stoyan Yankoulov, bateria
Roberto Quintero, percussió
Web: 15 euros
Taquilla: 18 euros
Dissabte 22 de novembre
22.30 h / Folk, country i swing
Gemma Vicens New Project
Música americana
Gemma Vicens, veu
Arnau Gil, guitarra
Josep Puigbò, piano
Esteve Domingo, contrabaix
Adrià Font, bateria
Web: 8,50 euros
Taquilla: 10 euros
Dijous 27 de novembre, 22 h
Jam Session
José Aladid Grup + convidats
José Aladid, saxo tenor. Gratuït
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Manuel Parrilla

Snow Owl

Gemma Vicens

Gaël Horellou

Divendres 28 de novembre
22.30 h / Jazz
Gaël Horellou
Legacy
Gaël Horellou, saxo alt i composició
Etienne Déconfin, piano
Viktor Nyberg, contrabaix
Antoine Paganotti, bateria
Web: 10 euros
Taquilla: 12 euros

Dissabte 29 de novembre
22.30 h / Jazz
Geni Barry Quintet
Geni Barry, vibràfon i glockenspiel
Juan de Diego, trompeta
Sergi Sirvent, piano
Tom Warburton, contrabaix
Pablo Posa, bateria
Web: 8,50 euros
Taquilla: 10 euros
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Més informació
www.faktoria.org

Faktoria d’Arts, la força del
directe
Faktoria d’Arts acaba de complir els seus primers vint anys de vida. Han
estat dues dècades plenes de grans moments i de concerts emblemàtics,
protagonitzats per grups de primera línea, però també d’etapes difícils. Al
llarg d’aquests anys, Faktoria ha aconseguit fer-se un lloc entre les sales
musicals de referència a Catalunya. Aquests són els concerts programats
per a les properes setmanes

The Other Side - Tributo a Pink
Floyd
Dissabte 15 de novembre, 21.30 h
20 euros anticipada / 25 euros taquilla
La formació The Other Side es un
conjunt de 13 músics que rendeixen
tribut a la banda britànica amb un
espectacle d’efectes visuals i de
qualitat musical increïbles. Llum,
potència, espectacular posada en
escena i sobretot... Pink Floyd.

Rebeldes en acústico
Divendres 21 de novembre,
21.30 h
12 euros anticipada / 15 euros taquilla
Incombustibles com sempre, Rebeldes segueixen girant sense parar, el que demostra que són una
banda estimada per un públic fidel.
Oferiran un repàs al èxits de la seva
discografia i temes mai interpretats
en un sorprenent format de trio
acústic.

La Iaia XXL
Dissabte 22 de novembre, 22 h
10 euros anticipada / 12 euros taquilla
La Iaia presenta la versió XXL del seu
nou disc, On és la màgia?, nascut
de la col·laboració establerta amb la
Cobla Bisbal Jove. En total, 15 músics dalt de l’escenari desgranant el
repertori del nou treball del trio osonenc vestit amb una sonoritat espectacular.

Neverly Bills
Divendres 28 de novembre,
23.30 h
Neverly Bills visita la Faktoria per
fer ballar i disfrutar tothom amb les
tendències i els ritmes electrònics
més actuals.

D’Kantaka
Dissabte 13 de desembre, 21.30 h
9 euros anticipada / 12 euros taquilla
D’Kantaka presenta el seu nou disc
Kon-traste. Pura explosió de ritmes
cubans i flamencs que no deixen ningú indiferent.

Miss Cafeína
Divendres 19 de desembre,
21.30 h
10 euros anticipada / 14 euros taquilla
La banda madrilenya ha deixat enrere l’adolescència. El disc De polvo
y flores és un exemple del millor del
rock i del pop. Un treball complet,
ple de ritmes vibrants i melancòlics.
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75è aniversari de l’exili republicà
Enguany es compleixen 75 anys de l’exili
republicà. El final de la Guerra Civil i la
posterior dictadura franquista van obligar
milers de persones a abandonar les seves llars i
a iniciar un llarg i dolorós exili. Aquest
episodi, d’especial transcendència en la nostra
història recent, es commemora amb un seguit
d’activitats organitzades per l’Ajuntament i per
diferents entitats i associacions de la ciutat amb
l’objectiu de retre homenatge als exiliats i exiliades. En els darrers mesos ja s’han portat a
terme algunes de les activitats. A continuació es
detallen els actes previstos per als propers dies.

Fins al 25 de novembre
Exposició La retirada. Exili, febrer
de 1939
Centre Cultural Terrassa
Organitzen: Òmnium Cultural i Centre d’Estudis Històrics
Del 17 al 29 de novembre
Mostra de llibres sobre l’exili
A totes les biblioteques públiques
(BCT Xarxa)
Organitza: Ajuntament de Terrassa
Dimarts 18 de novembre,
19.30 h
Exili i resistència. Conferència a
càrrec d’Octavi Alberola
Centre Cultural Terrassa
Organitzen: Òmnium Cultural i Centre d’Estudis Històrics
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Dijous 24 de novembre,
19 h
75è aniversari de l’exili republicà:
la repressió dels vençuts (el marc
jurídic del terror franquista). Conferència a càrrec de Marc Carrillo,
catedràtic de Dret Constitucional
de la Universitat Pompeu Fabra.
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Històric de Terrassa
Organitza: Ajuntament de Terrassa
Dimarts 25 de novembre,
19.30 h
Experiències de l’exili. Projecció
del documental El comboi del 927
i taula rodona
Centre Cultural Terrassa
Organitzen: Òmnium Cultural i Centre d’Estudis Històrics

Diumenge 30 de novembre,
11 h
Itinerari: “La Guerra Civil a Terrassa”
Lloc de trobada: plaça del Vapor
Ventalló
Preu: 3 euros
L’itinerari recorre diversos espais
de la ciutat que van tenir un paper
destacat durant la Guerra Civil, com
ara el Vapor Ventalló, el Gran Casino, el Círcol Egarenc o l’Ajuntament.
S’explicaran els principals esdeveniments i com es vivia a Terrassa durant el conflicte bèl·lic.
Informació i inscripcions al Museu
de Terrassa
Tel.: 93 739 70 72 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h)
Organitza: Ajuntament de Terrassa

