
  

 
 
 

 

Dissabte 19 de febrer del 2022 
 

10è aniversari Festival Internacional del CIRC 
Elefant d’Or - Ciutat de GIRONA 

Visita al Museu Tresor de la Catedral de Girona 
  El Mus eu Tresor d e la Catedral v a reobrir ahir desp rés de les  obres amb  les quals  s’h a reformulat el s eu discurs  expositiu, p erò  qu e tamb é h an p ermès enalti r la joia d e la col·lecció: el Tapís d e la Creació . La nova sala d escobreix el  brod at ro mànic co m un imp acte i p ermet contemplar-lo en tot a la s eva plenitud. 

 Sortida: a les nou (9.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, a 
tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars. 

 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l'autopista. 
 Seguidament, arribarem a la ciutat de GIRONA, on ens trobarem amb la nostra 

benvolguda Rosa DURAN, guia oficial d’aquesta ciutat, que ens endinsarà en el 
coneixement de la nova reestructuració que, recentment, s’ha fet al MUSEU 
TRESOR de la CATEDRAL, on no hi falten les icòniques, com el manuscrit 
medieval del Beatus o l'escultura gòtica de Sant Carlemany i, sobretot, 
el TAPÍS de la CREACIÓ, el preciós brodat romànic que ha guanyat amb 
lluminositat i que va acompanyat d'un audiovisual, per aprofundir en el seu 
coneixement. 

 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 10è 
FESTIVAL INTERNACIONAL del CIRC, ELEFANT d’OR a GIRONA, 
que es farà a la Gran Carpa Camp de Mart, situada a la Devesa, amb localitats 
de BUTACA d’OR, 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 Paris Circus, sota la direcció del mestre Pierre Pichaud i la Gran 
Desfilada, amb la participació de tots els artistes d’onze països, sota la mirada 
d’un jurat internacional, format per 15 directors experts en circ, vinguts d’arreu 
del món. 

 En acabar: retorn a Barcelona. 
  

 



  

 
 
 

 
 

 PREU: 109 €   (Sortida amb places limitades) 
 

Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 de dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00h. o bé al 616 958 009 (Pere) 

Per fer efectiva la reserva, cal trucar per telèfon i fer l’ ingrés abans 
del DIJOUS dia 10 de febrer, al número de compte següent: 

 
 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 NOTES: tant la Cia. d’Autocars com les instal·lacions dels llocs que visitarem, estan al 
corrent de les normatives que les autoritats competents, en matèria sanitària, han pres per 
garantir que puguem gaudir de les visites amb la màxima tranquil·litat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 


