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L’Ajuntament de Gavà i el Circ Raluy Legacy acosten
el món del circ a la ciutadania
El circ es troba ubicat a la plaça de Francesc Macià i oferirà activitats
complementàries a les funcions habituals que s’incorporen a la
programació cultural
L’Ajuntament de Gavà i el Circ Raluy Legacy s’uneixen per segon any per apropar l’art
del circ al conjunt de la ciutadania a través d’activitats paral·leles al seu espectacle que
es pot veure a Gavà fins al proper 5 de març.
El tinent d’alcalde i Acció Social, Miguel Àngel Díaz acompanyat pel regidor de cultura
i esports, German Barrena han visitat aquest matí les instal.lacions del circ. Díaz ha
parlat de la col.laboració entre l’Ajuntament i la família Raluy tot afirmant que “gràcies
a la seva presència podem encetar tot un programa cultural i educatiu entorn les
arts escèniques relacionades amb el món del circ”. Pel tinent d’alcalde “la presència
del circ Raluy ens permet organitzar activitats amb entitats i fins i tot amb les
escoles de la ciutat que vinguin a veure el seu funcionament”.
Per la seva banda, German Barrena ha explicat que “tindrem l’oportunitat que
entitats gavanenques puguin gaudir de la carpa del circ durant els moments que
els artistes no hi treballen”.
Les representants del circ Raluy Legancy s’han mostrat molt contestes de poder ser a
Gavà i donar a conèixer a la ciutadania el món del circ així com poder col.laborar amb
altres activitats culturals del municipi. Louisa Raluy, una de les responsables del Circ ha

explicat que “tot i que hi ha artistes que van estar l’any passat, el Circ com Raluy
Legacy és la primera vegada que visita Gavà donat que el tradicional Circ Raluy al
juny del passat any es va dividir en dos. El que aquests dies està a Gavà està liderat
per Luis Raluy i el formen entre altres artistes la quarta i cinquena generació dels
Raluy”.
L’espectacle recupera l’essència de l’època dorada del circ, de principis del segle passat.
La també responsable Kerry Raluy ha explicat que “l’espectacle és molt dinàmic, i tot
i que està pensat per a nens en realitat és molt per adults. El nostre objectiu és que
joves i grans es diverteixin”.
Durant l’estada del circ Raluy Legancy els espectacles circenses conviuran amb les
diferents activitats de la programació cultural de la ciutat.
El dilluns 27 de febrer, a partir de les 17.30 hores, l’Espai Escènic es traslladarà a la
carpa del circ per oferir un taller.
El dimarts 28 de febrer, a les 17.30 hores, l’Hora del Conte farà una sessió especial
“Cirkruskus. Un circ dins d’una maleta” a càrrec de Ruskus Patruskus.
Dimecres 1 de març, a les 18.00 hores, gràcies a l’Espai Jove La Casa Gran es farà un
taller de teles. Les inscripcions cal fer-les a La Casa Gran.
Dissabte 4 de març a les 11 del matí es representarà l’espectacle “Circ Dance” creat per
les escoles i col.lectius de dansa de la ciutat.

