
 

 
 

FIRA DE CIRC AL CARRER I L’ESCOLA DE CIRC DE LA 
BISBAL ORGANITZEN UNA TARDA DE CIRC SOLIDARI 

Tindrà lloc el proper 15 de desembre al Pavelló Firal de La Bisbal 
d’Empordà, en suport a la  Campanya de Joguines de Creu Roja Joventut a 

Catalunya “Apropa’ns a la il·lusió, cap nen sense joguina” 
 
 
Fira de Circ al Carrer i l’Escola de Circ de la Bisbal han organitzat una Tarda de 
Circ Solidari en suport a la Campanya de Joguines de Creu Roja Joventut a 
Catalunya Apropa’ns a la il·lusió, cap nen sense joguina que tindrà lloc el proper 15 de 
desembre al Pavelló Firal de La Bisbal d’Empordà a partir de les 16.30h. La companyia 
Mumusic Circus realitzarà l’espectacle Merci Bien i posteriorment la companyia Viu i 
Riu i membres de l’Escola de Circ oferiran tallers de circ per totes les edats. L’objectiu 
és doble: oferir una tarda per apropar el circ als més petits i alhora recollir fons 
voluntaris per a la campanya de Creu Roja a les comarques gironines  
(http://lajoguinaeducativa.com/) per a la Nit de Reis de 2013. 
 
Per col·laborar cal assistir a la tarda de circ al Pavelló de la Bisbal el proper 15 de 
desembre. L’entrada al recinte és gratuïta així com la participació en les diverses 
activitats. Al mateix pavelló s’habilitarà un espai on diversos voluntaris explicaran en 
queè consisteix la campanya i es podran fer donacions econòmiques. 
 
Al final de l’acte es farà un recompte obert dels diners recaptats. A partir de la 
informació que ja disposarà la Creu Roja sobre el nombre de famílies que han 
sol·licitat acollir-se a aquesta campanya i franja d’edat dels nens, es realitzarà la 
compra dels regals directament a un majorista a través d’una botiga de joguines de La 
Bisbal d’Empordà. Els participants que vulguin acompanyar als responsables de Fira 
de Circ que realitzaran la compra de joguines ho poden sol·licitar enviant un correu a: 
correu@firadecirc.org. 
 
El material comprat es farà públic via web i xarxes socials procurant fer-ho amb certa 
discreció per no crear confusió en els més petits vinculats amb Fira de Circ. 
 
 

Horari Activitat Realitzat per 

16:30 
Obertura de portes 

Presentació de la campanya per part dels 
voluntaris de Creu Roja 

 
Fira de circ 
Creu Roja 

 

17:00 Merci Bien, a càrrec de Mumusic Circus Cia Mumusicircus 

18:00 Taller de circ Cia Viu  i Riu 
Escola de Circ  

 
Podeu sol·licitar més informació a correu@firadecirc.org. 


