
 

La setmana vinent el Pavelló municipal d’Esports de Girona-Fontajau es 

transformarà en un circ amb una pista de gel de 900 metres quadrats 

Aquest Nadal Girona viurà el major Circ 

sobre Gel del món 

L’espectacle ja ha venut més d’11.000 entrades anticipades per a les 

seves 9 funcions entre el 25 i el 29 de desembre 

....................... 

SALA DE PREMSA (fotografies, dossier de premsa...) [AQUÍ] 

VÍDEOS DE DIVERSOS NÚMEROS DE L’ESPECTACLE [AQUÍ] 

STREAMING DE LA RODA DE PREMSA [AQUÍ] 

....................... 

Dimarts, 14 de desembre de 2021. - A imatge dels grans circs nadalencs de les grans capitals 

europees, Circus Arts Foundation produeix cada Nadal, des de 2014, un espectacle totalment 

nou dissenyat en exclusiva per a Girona. Cada any l’espectacle, que reuneix destacats artistes 

internacionals, gira al voltant d’un tema central (l’aigua, Orient, Xina, etc.) i congrega més de 

17.000 espectadors. 

En la seva vuitena edició, el Gran Circ de Nadal de Girona presenta el seu nou espectacle 

“sobre gel 3” concebut com el major espectacle de circ sobre gel mai ofert en la història on 

més d’una trentena d’artistes estaran acompanyats per la música en directe dels integrants 

de la Paris Circus Orchestra. El nou xou del Gran Circ de Nadal de Girona suma tres 

ingredients: la màgia d’aquestes festes, l’encís del circ i la bellesa del patinatge sobre gel. Es 

tracta d’un espectacle de gairebé dues hores de durada, sense interrupció, on es podrà gaudir 

de fins a 20 atraccions circenses al damunt del gel: acrobàcies, mà a mà, cercle aeri, màstil, 

monocicles, malabars, comicitat, cintes aèries, corda vertical, etc.  

http://comedia.cat/ca/comediateca/gran-circ-de-nadal-de-girona-sobre-gel-3
https://www.myairbridge.com/en/#!/link/SAx9OdVnA
https://youtu.be/iXKUXYDPJME


A partir del 20 de desembre i amb un temps rècord dotze empreses treballaran sense fre en la 

transformació del Pavelló. Després del desmuntatge, peça a  peça, del parquet de bàsquet 

s’instal·larà una pista de gel natural gegant de gairebé 900 metres quadrats. Simultàniament, 

els 30 artistes internacionals arribaran dels seus respectius països per als assaigs previs: Rússia, 

Cuba, Vietnam, Bielorússia, Lituània, Eslovàquia i Xile. 

El 14 de desembre, a 11 dies per a l’estrena, s’han venut anticipadament més d’11.000 

entrades. A partir de 10 euros, les entrades es poden adquirir a través del web 

www.CircNadalGirona.com, per telèfon (972505317) i a les taquilles del teatre Municipal de 

Girona (de dimecres a divendres, de 13h a 17h), de Circusland Besalú (de dijous a diumenge, 

d’11h a 19h) i del propi Pavelló de Girona-Fontajau (els dies d’espectacle). 

Enguany s’ha dissenyat un programa doble perquè les famílies amb pocs recursos de la ciutat 

puguin gaudir de la màgica experiència del Circ de Nadal: d’una banda, a través dels Serveis 

socials de l’Ajuntament, i d’altra banda, a través de les empreses i entitats privades que donen 

suport al projecte Circ Solidari. 

El Pavelló de Fontajau permet una experiència molt segura per als espectadors amb totes les 

mesures recomanades per a evitar la proliferació de la pandèmia: tres portes d’accés 

independents a les quatre de sortida, ventilació certificada, amplada entre fileres, distribuïdors 

de gel hidroalcohòlic, desinfecció de butaques, ús de mascareta obligatori, etc. 
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