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Espectacles, tallers, mala-
bars, trapezis i parades de
productes relacionats
amb el món del circ van di-
namitzar els carrers de
Calonge ahir, amb motiu
de la primera edició del
CIRCavila, organitzat per
l’Ajuntament de Calonge
amb el suport de l’Associa-
ció Juvenil i Cultural Pen-
gim-Penjam i la Diputació
de Girona.

Aquests van ser només
una mostra de les activi-
tats i espectacles que te-
nien com a objectiu refor-
çar la vinculació del muni-
cipi amb el món del circ,
que en els darrers anys ha

rebut un impuls impor-
tant amb el naixement de
l’Associació Cultural i Ju-
venil Pengim-Penjam
l’any 2012, i que actual-
ment ofereix, entre d’al-
tres, una activitat d’extra-
escolar de circ.

Els carrers del centre
històric van ser l’escenari
d’aquesta nova activitat
que va començar al matí
amb els tallers de circ i de
diàbolo i dos espectacles
de circ: l’un a càrrec de l’ar-
tista argentí Brunitus i
l’altre ofert pels partici-
pants en aquests tallers.
Al migdia el CIRCavila va
continuar amb una boti-
farrada popular durant la
qual els membres i alum-
nes de l’Escola de Circ de
Calonge Pengim-Penjam
van oferir diverses actua-
cions circenses. A la tarda
les activitats van conti-
nuar amb tallers a càrrec
del Circ de les Musara-
nyes, l’espectacle Gris de
la companyia La Córcoles i
la cercavila amb xan-
quers, malabaristes i mú-
sica per part de Pengim-
Penjam. La jornada CIR-
Cavila es va cloure amb
l’espectacle Cabaré, una
divertida paròdia a càrrec
de la companyia catalano-
brasilera Circ Los. ■

Joan Trillas
CALONGE

Èxit del primer
CIRCavila, la fira
del circ de Calonge
a La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i l’Associació
Juvenil Pengim-Penjam, vol reforçar el circ al municipi

Un dels espectacles del CIRCavila, ahir a la tarda al jardins
castell de Calonge Calonge ■ J.T.


