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Un tió especial

El Circ a les Feixes celebra
aquest diumenge la Festa del
Tió, amb tots els honors que
mereix aquest personatge
tradicional que tant agrada als
petits de la casa. La jornada
comença a les 11.15 hores amb
l’espectacle ‘Gran Tió d’en Tas-
tacirc’, on el pallasso Tastacirc
se les veumagres per engreixar
el seu tió. A continuació, les
famílies passareu a l’acció amb
un taller de circ, en què podreu
iniciar-vos en tot tipus demala-
bars i equilibris, entre els quals
el trapezi, els monocicles i els
plats xinesos. Els més petits
faran activitats a les caravanes
demaquillatge i de camerino
i podran descobrir diferents
instruments musicals. A les 14
hores, podreu dinar a l’àrea
de pícnic del recinte o bé optar
pel servei de bar. I a la tarda,
els nens buscaran els tionets
que hi ha escampats per les
instal·lacions del circ. Després,
una bona recompensa: cada
nen s’endurà un tió a casa.
FESTA DEL TIÓ AL CIRC.
CTRA. DE COPONS A CALAF.

COPONS. ALTA ANOIA. DATA: DG.

11 DE DESEMBRE, DE 10.30 A

16.30H. PREU: 9€, MENORS

DE 3 ANYS, ENTRADA GRATUÏTA.

• Totcirc.com

El gran espectacle ja és aquí!

Quan es tracta de passar una
bona estona amb els nens i
nenes, poques apostes són tan
segures com una visita al circ.
Sobretot quan es tracta del
Circ Raluy Legacy, un clàs-
sic de segell inconfusible. El
seu nou espectacle és tot un
èxit que, després de set me-
sos de gira imés de 50.000
espectadors, ha aterrat a
Barcelona aquest desembre.

Tradició i avantguarda
Circ Raluy Legacy neix com
un homenatge a l’art clàssic
circense i a les noves disci-
plines del gènere. Amb una
posada en escena molt cui-
dada, que inclou els carruat-
ges retro i l’estètica del segle
passat, senya d’identitat del
circ, se’ns presenten, d’una
banda, les actuacions tradi-
cionals, com els espectacles
de foc, acròbates i clowns, i
de l’altra, propostes inno-
vadores, com per exemple
la sorprenent actuació del
campió del món de futbol
freestyle, Iya Traoré, estre-
lla convidada a Barcelona.

Junt amb figures de renom
internacional, el circ presen-
ta fins a nou artistes de la
família Raluy en l’espectacle,
encapçalats per Luis Raluy,
fill de Luis Raluy Iglesias,
que va posar en marxa aquest
circ familiar a la dècada dels
seixanta. Amb cinc generaci-
ons d’artistes sota la carpa, la
família Raluy és la millor ga-
rantia d’espectacle.

Dinner Show
Una altra de les innovacions
que proposa el circ es troba
en la manera mateixa de viu-
re l’experiència circense.
Us imagineu degustar alta
gastronomia a pocs metres
de l’espectacle en viu? Aques-
ta és la proposta del Dinner
Show, reservada per als di-
vendres a les 22 hores. Una
manera inoblidable de co-
mençar el cap de setmana.

CIRC RALUY LEGACY MOSTRA EL BO I MILLOR DEL CIRC CLÀSSIC I MODERN AL MOLL DE LA FUSTA

EFRÉN SENDRÓS

CIRC RALUY LEGACY

LLOC: MOLL DE LA FUSTA. PORT VELL.
BARCELONA. DATA: FINS AL 19 DE
FEBRER. CONSULTEU ELS HORARIS I
PREUS AL LLOC WEB. EDAT: A PARTIR

DE 3 ANYS. • Circoraluy.com

EL PARE NOEL AL POBLE
Si busqueu l’ocasió perquè els
nens coneguin el Pare Noel i li en-
treguin la carta, ho teniu ben fàcil
aquest cap de setmana al Poble
Espanyol. El moment màgic es farà
realitat a la Casa del Pare Noel i, a
més, tota la família podreu gaudir
d’altres activitats nadalenques.
Podreu passejar pel mercat de
Nadal, visitar un altre personatge
il·lustre d’aquestes festes, el Tió, i
viure un bon espectacle de màgia.
Tampoc no hi faltaran els tallers
perquè els nens acabin d’aprofitar
de valent la jornada. Aprendran a
fer un arbre i una postal de Nadal.
Preneu nota també que demà po-
dreu gaudir de la representació del
pessebre vivent de Martorelles,
mentre que diumenge és el torn
del de Sant Feliu de Llobregat.
NADAL AL POBLE ESPANYOL. POBLE

ESPANYOL. AV. DE FRANCESC
FERRER I GUÀRDIA, 13. BCN.
HORARI: DEL 9 AL 11 DE DESEMBRE,
D’11 A 21H. PREU: 6€, MENORS DE
4 ANYS, ENTRADA GRATUÏTA.

• Poble-espanyol.com

UNA BRUIXA BONA
Barcelona és una ciutat especial.
Qui millor per explicar-vos-ho que
la Lucre, interpretada per la cantant
Lucrecia, una nena de Cuba que,
quan arriba a Barcelona, pateix una
transformació increïble, li apareixen
als cabells un munt de colors i, el
millor de tot, adquireix uns poders
màgics desconeguts. Ara és una
bruixa bona, que, de ben segur, us
agradaria tenir d’amiga. La història
de la Lucre està impregnada de la
personalitat i la música de Lucrecia,
així com de Barcelona, gràcies a la
lloança dels seus valors universals

i l’aparició d’alguns dels elements
més representatius de la ciutat, com
ara l’arquitectura de Gaudí.
UNA BRUIXA A BARCELONA. TEATRE
VICTÒRIA. AV. DEL PARAL·LEL, 67. BCN
(PARAL·LEL). HORARI: A PARTIR DE L’11
DE DESEMBRE. PREUS: DES DE 14€.

• Teatrevictoria.com

DIVERSIÓ A LA VALL DE NÚRIA
Qualsevol època de l’any és bona
per visitar la vall de Núria i deixar-
nos sorprendre de nou per la seva
riquesa natural i paisatgística. Si
hi anem els mesos de fred, tenim
un altre al·licient en el paisatge
nevat i, per descomptat, en les
pistes d’esquí, però també en els
dos parcs d’activitats que obren
de dilluns a divendres, de 10 a 17
hores. D’una banda, el Cau de la
Marmota, dirigit als infants d’entre
4 i 10 anys, amb tir amb arc,

ninots de neu per jugar i diversos
tallers, com els de contes, plàstica
i maquillatge. De l’altra, el Parc
Lúdic, amb activitats per divertir-
vos tota la família, com ara trineus,
tubbing, recorreguts de jocs,
tobogans i tirolines. ACTIVITATS DE
NEU. ESTACIÓ DE MUNTANYA VALL DE
NÚRIA. QUERALBS. HORARI: OBERT
TOT L’ANY, DE 10 A 13H I DE 14 A 17H.
PREUS: A PARTIR DE 8,70€. EDAT:
RECOMANAT PER A TOTES LES EDATS.

• Valldenuria.cat

L’AVENTURA DELS MUSEUS
Visitar els museus és una
experiència enriquidora que
els nens no es poden perdre. A
partir d’aquest cap de setmana,
a més, els nens viuran la visita
com una autèntica aventura
amb motiu de l’inici de la segona
edició de la campanya ‘Nadal al

Museu’ de la Xarxa de Museus de
les Comarques de Girona. Amb
l’entrada a qualsevol dels 27
museus de la xarxa, de temàtiques
tan variades com la història, la
tecnologia, l’art, el joc i el medi
natural, els nens rebran un antifaç
per anar-se posant en el paper. A
dins, els esperen jocs i activitats
com gimcanes i visites guiades per
compartir en família, i sobretot
molts tallers, per aprendre a crear
objectes nadalencs, a reciclar, a
cuinar… En sortir del museu, una
nova sorpresa. Es repartirà a cada
nen un adhesiu amb la inscripció
“Ets un superheroi dels museus”.
NADAL ALS MUSEUS. XARXA DE
MUSEUS DE LES COMARQUES DE GI-
RONA. HORARI: DEL 10 DE DESEMBRE
FINS AL 8 DE GENER. CONSULTEU
HORARIS I PREUS DELS MUSEUS AL
LLOC WEB.• Nadalalmuseu.com

agenda

L’espectacle combina l’art clàssic amb propostes innovadores. FOTO: RALF LAGENHORST


