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El proper 2 de juliol Castell-
defels serà el testimoni de la
represa de les activitats del
Circ Històric Raluy, que va
haver d’aturar les seves ac-
tuacions el passat 8 de març.
Per celebrar-ho i perquè tots
els aficionats del circ pu-
guin seguir-ho, els primers
20minuts de la funció
s’emetran en directe a través
del seu canal de YouTube.

Nou despertar
L’espectacle escollit pel retro-
bament amb el seu públic és
Vekante, que significa “des-
pertar” en esperanto i que es
va estrenar a Santa Susanna
l’estiu passat. Ens explica la
historia d’una jove acròbata
que es desperta en un món ple

de ballarins, pallassos, actors
i artistes apassionats per la se-
va feina. Guiada pel director i
el presentador, la jove s’inte-
grarà a la companyia per con-
vertir-se en una de les seves
estrelles. Un espectacle con-
temporani de circ tradicional
ple d’emoció i molt actual, que
ens proposa els números clàs-
sics del circ de sempre amb un
component d’innovació, el
segell de la família Raluy des
de fa dècades i que va impul-
sar als anys 80 Carles Raluy.
Precisament el Circ Histò-

ric Raluy ha estat un dels pocs
que ha seguit amb la seva acti-
vitat durant el confinament,
però, davant la impossibili-
tat de fer-ho en espais físics,
s’ha traslladat aquests mesos
a les xarxes socials. Amb la
suspensió dels espectacles es La màgia del circ torna a gaudir-se al Baix Llobregat.

PLAÇA TERESA CLARAMUNT,
CASTELLDEFELS. DATA: DEL 2 AL
19/7. HORARI: DIJOUS I DIVENDRES,
19H; DISSABTE I DIUMENGE, DE 18 A

20.30H. PREU: 11-16€.• Raluy.com

CIRC HISTÒRIC RALUY
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LA COMPANYIA REPRÈN LA SEVA ACTIVITAT A CASTELLDEFELS AMB L’ESPECTACLE VEKANTE

Nova carpa al CircHistòric Raluy
va voler reinventar i va po-
sar a l’abast del públic el seu
espectacle en directe, con-
vertint-se en el primer circ de
l’Estat en fer funcions de for-
ma virtual.

Les mesures actuals
La companyia, guardona-
da amb el Premi Nacional de
Circ, la Creu de Sant Jordi i
el PremiMax, entre d’altres,
torna a aixecar la seva car-
pa amb totes lesmesures de
seguretat i higièniques, per
tal de protegir treballadors
i públic durant la seva visita
al circ. Per això, s’ha limitat
l’aforament al 40% i totes les
instal·lacions es desinfecta-
ran després de cada sessió.
Teniu fins al 19 de juliol per
gaudir d’un gran espectacle a
Castelldefels.

Endinsar-se i explorar nous paratges naturals

A una hora en cotxe de
Barcelona i Girona i a mig
camí entre els Pirineus i la
Costa Brava es troba Osona,
una comarca gironina ideal
per descobrir un gran ventall
de propostes culturals i
envoltar-se de vegetació amb
les seves excel·lents rutes
naturals. La Plana de Vic i el
riu Ter, envoltats de munta-
nyes que donen pas a terri-
toris amb noms suggeridors,
com Gesbisaura, Collsacabra
o Lluçanès, així com els
diversos espais naturals
protegits de la zona, com el
Parc Natural deMontseny,
el Parc del Castell deMon-
tesquiu i l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona,
són alguns dels indrets que
podreu explorar aquest estiu.
Llocs per endinsar-vos i
reconnectar amb la natura.

L’encant del pantà de Sau
Un dels espais ambmés iden-
titat d’Osona és indubtable-
ment el Pantà de Sau. Du-
rant els anys seixanta, més
de cent persones, habitants

de l’antic poble de Sant Ro-
mà de Sau, van haver d’anar-
se’n de les seves llars perquè
es va construir un dic al riu
Ter. Avui en dia, quan el ni-
vell del pantà és baix, la pun-

ta del campanar de
l’església emergeix
damunt de les ai-
gües i és possible
observar-lo. Quan
no hi ha aigua,
l’antic municipi
atreu grans mul-
tituds, que apro-
fiten l’ocasió per
conèixer i trepit-
jar espais que nor-
malment es troben
negats per les ai-
gües. Si us agra-
den les piragües,
teniu la possibili-
tat de travessar els
18 km de llarg del

Pantà de Sau amb caiac, tot
contemplant els paratges na-
turals de la vall de Sau.

Vic, sinònim de romànic
La capital d’Osona, Vic,

compta amb construccions
d’una gran envergadura ar-
quitectònica i cultural. N’és
un exemple el Museu Epis-
copal, que conté unes 20.000
peces, la majoria d’elles pro-
cedents de diferents sectors
de la diòcesi de Vic, reunides
inicialment pel bisbe Josep
Morgades. El campanar ro-
mànic de la Catedral de Sant
Pere, de planta quadrada, és
un dels més ben conservats
de tota Catalunya. La seva
visita us pot transportar a
l’Edat Mitjana.
També podeu viatjar a

l’època medieval amb altres
de les rutes que s’ofereixen
per tota la comarca: la Ruta
de Sant Martí del Brull o la
Ruta de Sant Vicenç deMa-
lla, on podreu contemplar
construccions romàniques
plenes d’història.

LA COMARCA OFEREIX MOLTES PROPOSTES CULTURALS I DIVERSES RUTES RODEJADES D’ESPAIS VERDS
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