
 

 

TALLERS DE CIRC 

dossier de l’activitat 

del 17 al 22 de juliol · Carpa Font Màgica Montjuïc 

        

         Organitza  



 

 

TALLERS DE CIRC 

Activitat de descoberta del circ  · CIRC EN FAMÍLIA  

Veniu al Taller de Circ en Família i aprendreu els secrets d’un món fascinador! 

 

Activitat: 

Nens, nens, pares, mares, tiets, padrins... Ja no teniu excusa per no fer-vos 
funambulistes, trapezistes o malabaristes, ni que sigui només per una estona. I és 
que, durant el Grec 2012 Festival de Barcelona, a la Carpa Font Màgica Montjuïc (la 
vela de circ del Circ Cric) us esperen tot d’artistes de circ disposats a ensenyar-vos el 
que són capaços de fer... i a explicar-vos com ho fan. 

A les tardes de dimarts a divendres i el cap de setmana matins i tarda gaudiu d’una 
activitat original, compartida, aeròbica, és el “Circ en família”! Us proposem venir 
pares i infants al circ i moure’us i entrenar-vos com autèntics artistes de circ. Podreu 
visitar i provar lliurement els diferents racons que hem instal·lat per a vosaltres: el 
racó d’aeris, el d’equilibris, el de malabars o el d’acrobàcies.  A tot arreu trobareu 
artistes que us faran un cop de mà si ho necessiteu i un dinamitzador que amenitzarà 
l’activitat.  

 
Zones i materials: 

1- Zona de malabars dedicada a totes aquelles disciplines que demanen destresa 
sobretot amb les mans. Distribuïts per la zona, al damunt de moquetes, hi haurà 
diàbolos, pilotes, masses, hula hops, pal xinesos, barrets, mocadors i carioques. 
 
2- Zona equilibris dedicada a les arts que precisen un control del cos. Una zona que 
es senyalitzarà per marcar circuits.  Hi trobarem pilotes d’equilibris per enfilar-s’hi al 
damunt amb els corresponents tatamis de seguretat, cables d’equilibris per 
aprendre a ser un funambulista, monocicles, xanques i caminadors. 
 
3- Zona aèria un dels espais que resulta més atractiu per la seva vistositat, dedicada 
a les arts d’alçada que precisen de força a més de destresa. Comptarà amb 1 ó 2 
pòrtics (com gran gronxadors d’on hi pengen materials) un  trapezi, un tela de roba i 
i si hi ha un segon trapezi es comptarà amb  cordes. També en aquesta zona hi 
trobarem la perxa xinesa coneguda també com a màstil.  
 
4- Zona acrobàcia un espai per descobrir i posar a prova la nostra elasticitat i 
flexibilitat, sense prendre pas mal! Els matalassos i màrfegues convidaran a provar 
de fer una vertical, un roda, un pont o un acroporté (acrobàcia a dos) pels més 
preparats. 



 

 

 

Espai: Carpa Font Màgica (Av. de Ferrer i Guàrdia, 7) – Costat pavelló Mies Van der 
Rohe i davant del CaixaFòrum BCN 

Dates: De dimarts 17 a divendres 20 de juliol 

Durada: 90 min / sessió aprox. 

Horaris: 

TALLERS DE CIRC EN FAMÍLIA : 

Tardes de dimarts a diumenge ( 2 sessions): de 17 a 18.30h i de 18.30 a 20h  

Matins dissabte i diumenge (1 sessió): d’11.30 a 13h  

Preu: 7,5 € Infant en grup. Els monitors no paguen  

Notes importants:  

- L’entrada és preu únic 

- Tothom paga entrada, tan si és infant com pares o tutor. ( Únicament no paguen els 
monitors acompanyants dels infants en grup) 

- Els infants han d’anar acompanyats d’un adult. Màxim 2 infants per 1 adult.  

- Els pares i tutors tambe podeu provar els malabars, enfilar-vos al trapezi i fer 
d’equilibrista. Està concebuda com una activitat compartida, per gaudir-la en família.  

- Els artistes us ajudaran en tot moment, el responsable de l’/ls infant/s és d’adult 
que els acompanya per seguretat i per tal que esdevingui una autèntica activitat 
compartida.   

Venda d’entrades:  

Anticipada  

. al web www.circulant.cat  

· 24 hores i sense comissions 

· promoció: les 50 primeres entrades de les sessions de circ en família a 5€! 
(promoció ja esgotada!) 

· també al web www.ticketea.com 

. presencial  

· A la taquilla de la carpa, a partir d’una hora abans de l’inici dels tallers de «Circ en 
família» 

 



 

 

Promocions:  

Per acords amb plataformes culturals i portals web es poden trobar descomptes de 
l’activitat.  

- www.tresc.cat  20% de descompte a socis del carnet club de cultura preu final 6€ 

- www.salirenfamilia.com 25% de descompte als subscriptors  preu final 5,6 € 

- www.petitbcn.com a partir 13/7 15% de descompte als subscriptors del web i del 
petit bcn club preu final 6,3 € 

 

Més informació:  

. Mail de contacte des del web www.circulant.cat 

· Correu electrònic a marina@circulant.cat / jordina@circulant.cat  

· Tel. 616 504 410  i 93 356 27 17 (Jordina) / 608 231 128  (Marina)  

 

Organitza: Circulant, circ en moviment!  

 

 

Amb la col·laboració de: APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) i 
Festival Grec BCN 

 

 

 

 

 



 

 

A la xarxa:  

. Al web www.circulant.cat tota la informació i venda d’entrades 

 

FB  Circulant, circ en moviment     Twitter  @CIRCulant   #circ 

. Al web http://grec.bcn.cat/programa/tallers-de-circ tota la informació  

 

FB  Grec Festival de Barcelona    Twitter  @grecfestivalbcn   #grec2012 



 

 

 

 

 

 

Autora: Berta Tiana cedides a Circulant, circ en moviment! 

 


