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El Centre Cultural Terrassa i Tub d’Assaig 7.70 porten aquest 
dissabte el Racons de Circ al Centre Cívic Montserrat Roig  

 

Dissabte, de 16h a 18h,  se celebra una nova edició del programa Racons de Circ, que en 

aquesta ocasió, s’albergarà al Centre Cívic Montserrat Roig (Avinguda de Barcelona, 

180). Per un dia, nens i pares deixen de ser espectadors de circ per entrar en contacte 

amb aquest art com si fossin autèntics artistes. Els nens, d’entre 5 i 14 anys, podran 

conèixer i fer un tast de les tècniques més habituals en el món del circ.  

 

Els encarrregats de coordinar les activitats i els monitors formen part de l’associació 

terrassenca Tub d’Assaig 7.70. Aquesta proposta és una activitat complementària dins de 

la programació de la 3a Temporada BBVA de Circ del Centre Cultural Terrassa. 

Racons de Circ donarà el tret de sortida a les 16h i tindrà una durada de 2hores. Primer 

de tot, es farà un escalfament previ per a tots els participants i després, podran provar 

les diferents tècniques.  

Finalment, nens i pares estan convidats a participar en un espectacle conjunt on 

podran fer una demostració del que hauran après al llarg de la tarda.  

 

 Places limitades. Per assistir a l’activitat es pot fer una inscripció prèvia a la 

taquilla del Centre Cultural o bé a través del mail tubdassaig@gmail.com.  

 Activitat recomanada a partir de 5 anys. Per raons tècniques es limita a 3 el 

número de nens participants per cada adult. 

 En cas de pluja, s’han habilitat espais alternatius dins del mateix centre cívic. 
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Amb aquesta activitat el Centre Cultural Terrassa segueix apostant per la dinamització i 

promoció del circ a les families. Els propers espectacles de la 3a Temporada BBVA de 

Circ són els següents: 

 

 Dissabte 21 de febrer, 19h: Despistats de la Cia. Pepa Plana i Toti Toronell. 

L’escenari es converteix en un espai circular i quan el públic s’asseu al voltant, 

sorpresa! L’escena queda partida en dos per una immensa cortina. El misteri 

del què passa a l’altra banda no es resolt fins a la segona part de la funció. 

Descobrir-ho, encara fa petar més de riure.  

 

 Divendres 13 de març, 21h: Il n'est pas encore minuit de la prestigiosa 

companyia francesa, Cie XY. Una gran producció amb 22 acròbates a l’escenari i 

fidel a l’estil de la companyia: basada en equilibris, salts acrobàtics, piràmides 

humans i salts en bascules. Tot això, combinat amb moviments de dansa, lindy 

hope i música swing que els tornen a fer originals i únics. Aquest espectacle 

forma part del 34è Festival de Jazz de Terrassa. 

 

Més informació: www.fundacioct.cat/programacions/circus/ 

 

Les dades 

Racons de Circ 
Dia i hora: dissabte 7 de febrer, a les 16h 
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig (Avinguda de Barcelona, 180) 
Preu: 2€ 
Durada: de 16 a 18h 
Més informació: www.fundacioct.cat/programacio/racons-de-circ-al-centre-civic-montserrat-roig/ 
Inscripció prèvia i venda d’entrades: Taquilla Centre Cultural Terrassa  o mail a tubdassaig@gmail.com  

http://www.youtube.com/watch?v=hilkNgCQ0Ls
http://www.fundacioct.cat/programacions/circus/
http://www.fundacioct.cat/programacio/racons-de-circ-al-centre-civic-montserrat-roig/
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