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Dissabte 16 de febrer del 2019 

 8a edició FESTIVAL INTERNACIONAL del CIRC 
Elefant d’Or  - Ciutat de GIRONA 

                         - - - 
Monestir de Santa Maria de Cervià – Cervià de Ter 

*** 
 

 Matí: a les nou (9.00 h) sortida del Pg. de Gràcia a la cantonada amb la 
Gran Via de les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota mateix 
de l’edifici de GENERALI.  

 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l'autopista. 
 Seguidament, arribarem a la petita població de Cervià de Ter, on 

visitarem el Priorat de Santa Maria, un antic monestir fundat el 1053 que 
conserva intactes l’església romànica i el claustre, així com unes pintures 
murals de la segona meitat del segle XII descobertes l’any 2000 i que són 
gairebé úniques a les comarques de Girona. 

 Dinar: al restaurant CAN LLADÓ de Viladasens. 
 Menú: pica-pica: torrada amb anxova de l’Escala, musclos, patates de 

Viladasens, calamarsons fregits i croquetes casolanes de pernil – Xai a la brasa 
– Postres de la casa – Pa, vi, aigua i cafè o infusions. 

 Tarda: a dos quarts de cinc (16.30 h), assistirem a l’Espectacle Blau del 
8è FESTIVAL INTERNACIONAL del CIRC ELEFANT d’OR a 
GIRONA, ubicat al Camp de Mart de la Devesa, en una gran carpa de 
planta circular, de les més confortables d’Europa, i amb una visibilitat total, 
sense columnes, amb grades inclinades i amb una orquestra en directe. 
Aquest esdeveniment suposa un dels pocs referents que hi ha en l’actualitat 
al nostre país d’espectacle de circ de màxima qualitat. Més de 83 artistes 
provinents de 12 països i 24 atraccions diferents mai vistes en els circs 
europeus que competiran davant d’un jurat internacional format per 15 
importants directors i experts en circ vinguts de tot el món. 

 En acabar: retorn a Barcelona. 
 

 PREU: 79  EUROS 
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Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 de dilluns a dijous 

de 9.00 a 18.00h. i divendres de 9.00 a 15.00h o bé al 616 958 009 (Pere) 
Per fer efectiva la reserva, cal trucar per telèfon i fer l’ingrés abans 

del DIJOUS 7 de febrer al número de compte següent: 
 

 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 


