


ACROBÀCIA INICIACIÓ amb Sònia Ganza  (18h) 
 

Dilluns, dimecres i divendres, entre l’1 i el 19 de juliol, de 17 a 19h 
 
Taller d’iniciació als moviments bàsics de l’acrobàcia de terra. Treball de 
flexibilitat i preparació física. Tombarelles, verticals, ponts, rodes, etc. 
 
Preu: 135 € 
 
ACROBÀCIA INTERMEDI amb David Marfil - Txupi  (10h) 
 
Del 8 al 12 de juliol, de 19 a 21h 
 
Treball de perfeccionament de l’acrobàcia de terra.. Encadenament de 
moviments. Treball de flexibilitat i preparació física. Palomes, rondades, flic-
flacs, mortals, etc. 
 
Preu: 75 € 
 
ACROBÀCIA AVANÇAT amb Alberto Feliciate (12h) 
 
Dimarts i dijous, entre  l’1 al 19 de juliol, de 19 a 21.00 
 
Des de salts bàsics a enllaços. La finalitat del curs és treballar objectius molt 
concrets a nivell personal. El grup, de màxim 8 alumnes, tindrà una part 
genèrica guiada pel professor i una altre en funció dels objectius marcats pel 
propi alumne. 
 
Preu: 90 € 
 
TRAMPOLÍ INICIACIÓ-INTERMEDI amb Àngel de Miguel (10h) 
 
Del 15 al 19 de juliol, de 19 a 21h 
 
Figures acrobàtiques de base. Salts simples verticals arribant a salt mortal i 
piruetes. 
 
Preu: 75 € 
 
VERTICALS INICIACIÓ-INTERMEDI amb Enric Petit (10h) 
 
Del 8 al 12 de juliol, de 19 a 21h 
 
Treball de base: parada de mans, agrupats, col•locació. Verticals amb tacs i 
amb pulls. 
 
Preu: 75 € 
 
EQUILIBRIS ACROBÀTICS INI - INT amb Ricardo Gallardo (20h) 
 
De l’1 al 12 de juliol, de 17 a 19h 
 
Mans-mans, peus-mans, llançaments. Imprescindible apuntar-s’hi en parella 
o trio. 
 
Preu: 150 € 
 
TRAPEZI FIX INICIACIÓ-INTERMEDI amb Bea Contreras (10h) 
 
De l’1 al 5 de juliol, de 17 a 19h 
 
Introducció a la tècnica, coneixements bàsics que permetin accedir a les 
figures clàssiques de trapezi. Preparació física i treball en salut. 
 
Preu: 75 € 
 
 
 

TRAPEZI FIX INTERMEDI-AVANÇAT amb Griselda Juncà (10h) 
 
Del 15 al 19 de juliol, de 17 a 19h 
 
Aprofundiment a la tècnica. Figures clàssiques de trapezi, transicions, sèries 
de figures. Preparació física i treball en salut. 
 
Preu: 75 € 
 
TRAPEZI DOBLES amb Pilar Serrat  (10h) 
 
De l’1 al 5 de juliol, de 19 a 21h 
 
Figures de trapezi en parella. Es recomana coneixements de trapezi fix i 
venir en parella de portor-àgil. 
 
Preu: 75 € 
 
CÈRCOL AERI amb Bea Contreras  (10h) 
 
Del 8 al 12 de juliol, de 17 a 19h 
 
Introducció a la tècnica, coneixements bàsics que permetin accedir a les 
figures clàssiques del cèrcol. Preparació física i treball en salut. Es recomana 
coneixement previ de la tècnica de trapezi fix. 
 
Preu: 75 € 
 
CORDA I TELES INICIACIÓ-INTERMEDI amb Antònia Ruiz (10h) 
 
Del 15 al 19 de juliol, de 19 a 21h 
 
Tècnica de pujada a la corda i a la tela, figures, claus, caigudes, seqüències i 
encadenaments. Imprescindible bona preparació física. 
 
Preu: 75 € 
 
PERXA XINESA INICIACIÓ amb Anna Pascual (10h) 
 
De l’1 al 5 de juliol, de 17 a 19h 
 
Curs dirigit a  totes aquelles persones que volen tenir un primer contacte 
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. 
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. 
 
Preu: 75 € 
 
PERXA XINESA INTERMEDI amb Anna Pascual (10h) 
 
De l’1 al 5 de juliol, de 19 a 21h 
 
Curs dirigit a totes aquelles persones que volen perfeccionar i investigar la 
tècnica. L'objectiu principal del curs es que cadascú aconsegueixi naturalitzar 
els seus moviments dalt de la perxa tot creant el seu propi estil. Les sessions 
es dividiran en dues parts: tècnica i recerca. Dins la tècnica es treballaran els 
elements bàsics segons els nivells dels participants. Referent a la recerca, es 
donaran eines per tal que els participants puguin descobrir i investigar nous 
moviments, enllaços i seqüències que els ajudaran a trobar, a partir de la 
tècnica de la perxa xinesa, un mitjà d'expressió. 
 
Preu: 75 € 
 

PALLASSO amb Miner Montell (18h) 
 
Dilluns, dimecres i divendres, entre l’1 i el 19 de juliol, de 19 a 21h 
 
El pallasso. Aquest personatge entranyable que atreu a grans i petits, que fa 
riure a les persones independentment del seu sexe, condició social o 
ideologia, que existeix en pràcticament totes les cultures... Com en qualsevol 
altra disciplina actoral, aquest personatge s'alimenta de nosaltres mateixos, es 
nodreix de la nostra pròpia experiència. Però, al contrari que els seus parents 
del teatre, el pallasso s'allunya de la interpretació doncs, abans de res, juga a 
la veritat.  
 
Preu: 135 € 
 
FLEXIBILITAT I ESTIRAMENTS amb Ane Miren (10h) 
 
De l’1 al 5 de juliol, de 16 a 18h 
 
Aquest taller consisteix en aprendre a conèixer, mobilitzar i flexibilitzar cada 
cop més el nostre cos sense danyar ni musculatura ni ossos. És un treball 
que es pot aplicar a qualsevol altre disciplina: dansa, teatre, trapezi, 
acrobàcia, o simplement per mantenir-nos en forma i poder tenir una relació 
més profunda amb el nostre cos. Cada persona treballarà e funció a les 
seves capacitats físiques. Per cada cos, un treball. 
 
Preu: 85 € 
 
CONTORSIÓ amb Ane Miren (15h) 
 
De l’1 al 5 de juliol, de 16 a 19h 
 
Aquest taller consisteix en treballar la contorsió pura, ja sigui endavant o 
endarrere totes les postures possibles, des de les més simples fins les més 
complexes. Pels més avançats, investigació amb objectes: escala, butaca, 
cove, ... Que cada un porti el seu objecte per investigar. 
 
Preu: 120 € 
 
TÈCNICA  FELDENKRAIS amb Sònia Ganza (9h) 
 
Dilluns, dimecres i divendres, entre l’1 i el 19 de juliol, de 19.30 a 20.30 
 
Millorar la postura . Ser més eficient. Augmentar la flexibilitat. 
Feldenkrais és un mètode de reeducació neuromotora a través del qual 
millorem la qualitat dels nostres moviments i la nostra organització corporal. 
Això es fa amb les ATM (Awereness Through Moviment) que són unes 
classes que creen un  espai d’aprenentatge i observació i ens permeten 
reconèixer els patrons que formen part dels nostres hàbits, despertant la 
disposició de modificar i millorar l’organització del nostre cos i del seu 
funcionament.  
 
Preu: 70 € 
 
 

+ info a www.escolacircrr.com 
 

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE 10€ 
PLACES LIMITADES 
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