


VERTICALS INTERMEDI-AVANÇAT amb Quim Giron (9h) 
 
28, 29 i 30 de desembre de 17 a 20h / Preu: 75€ 
 
Contigut: 
Prendre consciència del cos amb els ulls clucs o 
posant-lo al revés.  
A través d’educatius i exercicis treballarem la 
resistència per aguantar-se en dues i una mà.  
Educatius creatius per descobrir les verticals 
personalitzades tant individualment com en grup. 
 
Sobre el Quim: 
Quim Giron neix a Barcelona fa 29 anys. Investiga i 
integra l’equilibri, el so, la percussió, el clown, el 
moviment animal i l’astronomia. La seva formació 
circense comença a Barcelona, a l'Escola de Circ 
Rogelio Rivel, a on s’especialitza en verticals. El 2006 
entra a l'Escola de Circ Le Lido (Toulouse), on fa 
emergir el joc d'actor i la seva personalitat a escena. 
Més tard, decideix viatjar cap al nord per acabar els 
seus estudis a DOCH (Universitat de Dansa i Circ 
d'Estocolm, Suècia) amb les especialitats de Verticals i 
Acrodansa, on rep la beca Sophie Hulten's, per la seva 
“creativitat, el joc amb el risc i per la seva habilitat com 
a artista de circ”. És cofundador de la companyia 
Animal Religion, que ha presentat els seus treballes, 
entre altres, a Tàrrega, al TNC, a l’Auditori, etc. 
 
 
PAL XINÈS INICIACIÓ - INTERMEDI amb David 
Candelich (6h) 
 
28, 29 i 30 de desembre de 17 a 19h / Preu: 50€ 
 
Contingut: 
Curs dirigit a  totes aquelles persones que volen tenir un 
primer contacte o ja tenen certa base tècnica amb la 
perxa xinesa. L'objectiu principal del curs serà assolir 
els conceptes bàsics de la tècnica com pujar i baixar 
de la perxa, les diferents posicions de repòs, banderes, 
caigudes i d'altres figures base que ens permetran, 

més endavant, treballar figures i moviments dinàmics 
més complicats. 
Les sessions començaran amb un escalfament 
col•lectiu i exercicis de preparació física per tal que el 
cos estigui més preparat pel treball específic de la 
perxa xinesa. Alhora, les sessions acabaran amb uns 
bons estiraments que ens permetran relaxar la 
musculatura i millorar la flexibilitat corporal. 
Per a poder treballar adequadament, cal portar calçat 
esportiu amb sola de goma, pantalons texans amb 
malles o mitges gruixudes a sota i samarreta de 
màniga llarga per tal d'evitar cremades. 
 
Sobre el David: 
Artista i formador en circ especialitzat en pal xinès, inicia 
la seva formació al Circ Petit de Pineda de Mar, 
ingressant posteriorment a l’Escola de Circ Rogelio 
Rivel a Barcelona, on s’especialitza en pal xinès. Amb 
el seu número ha participat a festivals i esdeveniments 
entre els quals: Festival Circorts , Trapezi de Reus, Nits 
de Circ al CaixaForum , Fira Modernista de Terrasa i 
varis cabarets de circ. Ha rebut formació en la tècnica 
de la mà de Pablo Rada (Sisters), Jesse Huygh, Adrià 
Cordoncilllo , Jeremías Faganel. Actualment és 
formador en pal xinès a l’Espai de Circ Cronopis, a 
Mataró. 
 
 
TRAPEZI FIX INICIACIÓ-INTERMEDI amb Bea Contreras 
(6h) 
 
28, 29 i 30 de desembre de 19 a 21h / Preu: 50€ 
 
Contingut: 
Introducció a la tècnica, coneixements bàsics que 
permetin accedir a les figures clàssiques de trapezi. 
Preparació física i treball en salut. 
 
Sobre la Bea: 
Pedagoga Teatral, Actriu i Trapezista. Des de l’any 
2004 dóna classes de trapezi i cèrcol als Tallers 
Regulars de l’Escola de Circ Rogelio Rivel i d’Aeris i 

Teatre a l’Escola Infantil i Juvenil de Circ de l’Ateneu 
Popular de Nou Barris, a banda del taller d’Aeris de Rai 
(Recursos d’Animació Intercultural).  S’ha format com a 
docent de Teatre a Argentina i ha completat la seva 
formació en Aeris a Barcelona amb especialistes de 
tota Europa. 
 
 
TRAPEZI MINIVOLANT amb Jordi Montmany (6h) 
 
28, 29 i 30 de desembre de 19 a 21h / Preu: 75€ 
 
Contingut: 
Taller dirigit tant a l’aprenentatge com a la millora de la 
tècnica del minivolant: 
Figures i salts acrobàtics al matalàs de seguretat  
Tècnica del portor al quadre aeri 
Returns a la plataforma. 
Es requereix nocions bàsiques de trapezi fix (corbes, 
esquadra, sol...) 
 
Sobre el Jordi: 
Jordi Montmany, trapezista de vol especialitzat en 
acrobàcia aèria, ha treballat a la companyia The flying 
tiritas (Bcn) tant de volant com de portor i amb la 
companyia de circ i teatre Oncore (França) com a 
volant a l'espectacle: Une drôle de maison. Actualment 
treballa amb la companyia francesa Cirque Rouage. 
 
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE 10€ 
PLACES LIMITADES 
+ info a www.escolacircrr.com 
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