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Dissabte 15 de febrer del 2020 
 

9a edició Festival Internacional del CIRC 
Elefant d’Or - Ciutat de GIRONA 

- -    - 

La Girona medieval – Barri dels adobers 
- -   -  

   
 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 ciutat de GIRONA, on ens estarà esperant la 
nostra benvolguda Rosa DURAN, guia oficial d’aquesta ciutat, que ens 
endinsarà per l’entramat medieval pel barri dels adobers que comença al 
portal de Sobreportes, a l'antic burg de Sant Pere, i discorre pels extramurs 
de la Força que configuren l’actual muralla del segle XIV, fins arribar al 
seu nucli, dominat per l'antic monestir benedictí de Sant Pere de 
Galligants, situat a la vora del riu Galligans i davant l'esglesiola romànica 
de Sant Nicolau de Girona. 
 
 

 Dinar: al restaurant DÚPLEX, situat davant mateix de la carpa del circ. 
 Menú: pica-pica amb pa amb tomàquet i embotits, croquetes i calamars – Lluç 

al forn amb guarnició – Postres: per a triar – Pa, aigua, vi i cafè o infusions.  

 
 

 Tarda: a dos quarts de cinc (16.30 h), assistència a l’Espectacle Blau del 
9è Festival Internacional del CIRC, Elefant d’Or a GIRONA, amb 
l’estrena d’un envelat de 360 graus i amb localitats de PLATÍ de millor 
categoria que ens permetrà gaudir d’una visibilitat total. La programació 
inclourà 84 artistes de tot el món, en 24 atraccions que podrem contemplar 
per primera vegada a Europa. Tot això, com sempre, acompanyat per 
l’orquestra en directe i sota la mirada d’un jurat internacional format per 15 
directors i experts en circ, vinguts d’arreu del món. 

 En acabar: retorn a Barcelona. 
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 PREU: 85  € 
 

 
 

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 dia 3 de febrer al número de compte següent: 

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


