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A L’AIRE LLIURE Un dia assolellat i primaveral va
acompanyar els joves participants en la jornada de Circ en
Família de què es va gaudir a la plaça de Sant Domènec
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Els més petits de casa s’ho van
passar d’allò més bé ahir al migdia
a la plaça Sant Domènec de Man-
resa en la jornada de Circ en Famí-
lia que va organitzar l’Associació La
Crica, entitat que aquest curs im-
parteix classes a 242 alumnes d’en-
tre 3 i 43 anys. Set monitors van
apropar els nens i les nenes a di-
verses especialitats circenses en
una experiència que se celebra
un cop cada mes a la sala Sant Do-
mènec, al teatre Conservatori.

Rat Serra, Cira Bover, Rut Trias
i Javi Soler, acompanyats dels apre-
nents Marc Ene, Lluc Baldesano i
Núria Castañer, van afrontar la
responsabilitat de compartir dues
hores de circ amb els nombrosos
infants que van passar per Sant
Domènec. Cadascun d’ells podia
gaudir de vuit atraccions: trapezi,
cable d’equilibris, equilibris acro-
bàtics amb persones, bola d’equi-
libris i els malabars amb pals de
diable, anelles i plats xinesos.

«Dissabte vinent és el Dia Mun-
dial del Circ, i ens trobarem tots al

parc de la Ciutadella de Barcelona,
però el cap de setmana anterior, els
centres de la Xarxa d’Espais de Circ
de Catalunya muntem la jornada
cadascú a la nostra ciutat», va ex-
plicar Rat Serra comentant una ini-
ciativa que ahir va tenir lloc tam-
bé en poblacions com Terrassa, Sa-
badell, Mataró, Barcelona i Valls.

La Crica va ser guardonada en
els Premis Zirkolika, els guardons
més destacats del gènere a Cata-
lunya, en la categoria de Millor ini-
ciativa per a la projecció del circ.
Una recompensa que «ens ha fet
més coneguts arreu del país, han
vist que tenim un centre de for-
mació potent», va dir Serra. El tre-
ball que porta a terme l’associació
va merèixer el reconeixement del
gremi perquè, no en va, «som l’en-
titat d’ensenyament a nivell ama-
teur amb més alumnes de Cata-
lunya». Els participants en la jor-
nada d’ahir també van poder visi-
tar la sala Sant Domènec i entrar
en un sorteig que lliurarà dues
invitacions a la Gala de Circ de la
festa major, que es farà al Kursaal.
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La Crica exhibeix
lideratge formatiu
i ensenya les arts
del circ als infants

El grup manresà, capdavanter al país en
nombre d’alumnes, va fer una jornada oberta 
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IMATGES D’UNA MATINAL DE CIRC a la plaça de Sant
Domènec de Manresa. Una nena fa girar una anella en
una de les proves de malabars que es podien practicar.

Un nen bufa intentant que el plat xinès continuï girant
sense parar. La monitora Rat Serra acompanya un
infant sobre el cable d’equilibris
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La categoria dels artistes i do-
cents i el treball pacient han es-
tat les claus de l’èxit assolit per
l’Associació de Circ La Crica,
que té en cartera gairebé dos
centenars i mig d’alumnes. Una
bona notícia que hauria d’anar
acompanyada d’una altra de res-
sò similar: el trasllat a un escenari

de més dimensions perquè la sala
Sant Domènec «ha quedat petita»,
va apuntar Rat Serra. La Crica està
mantenint converses amb l’ad-
ministració per trobar un espai
més gran. La nombrosa demanda
de persones que volen aprendre al-
guna de les arts del circ obliga a tro-
bar una solució.

Una altra de les mostres de l’ex-

cel·lent acollida que té La Crica a
la ciutat són els Casals d’Estiu,
que enguany se celebraran les
cinc setmanes de juliol en horari
matinal (9-13 h), adreçats a nens
i nenes d’entre 4 i 12 anys. Les ins-
cripcions es poden realitzar a tra-
vés de la web del teatre Kursaal
(www.kursaal.cat), i no s’hi val a
badar perquè només hi ha qua-
ranta places disponibles. Les me-
sures de la sala Sant Domènec
no admeten un marge superior.
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Una sala a punt de morir d’èxit

LA BANDA SIMFÒNICA DEL
CONSERVATORI I LA SUMMIT
HIGH SCHOOL ORCHESTRA de
Colorado van compartir escenari
dissabte al vespre a la basílica de la
Seu de Manresa, en un concert
conjunt que va aplegar fins a cinc
centenars d’espectadors. L’actuació
va ser possible gràcies a l’associació
People to People, que organitza
l’estada de grups nord-americans a
Europa. El conjunt manresà va estar
dirigit per Francesc Palacios, i el de
Colorado per Linda Shea.



Mig miler de
persones en el
concert a la Seu

SALVADOR REDÓ ÀNGEL OLIVERAS

Antonio Díaz, el Mago Pop, va omplir les cinc funcions que va dur a terme
aquest cap de setmana passat al teatre Kursaal de Manresa, el mateix èxit que
va assolir en les tres sessions de l’espectacle La gran ilusión del novembre
passat. A la foto, el mag firma al llibre de signatures del teatre manresà.



Un altre gran èxit del Mago Pop al teatre Kursaal


