El dissabte 28 de desembre a les 12 h, el ‘Circ Solidari’ de Girona va
promoure un espectacle per a 450 infants de famílies amb risc
d'exclusió social al Pavelló Municipal de Fontajau.
El dissabte dia 28 de desembre a les 12.00, el ‘Circ Solidari’ de Girona va
brindar un espectacle de dues hores plenes d'emoció gràcies a la col·laboració
de la 6a edició del Gran Circ de Nadal de Girona, de la mà de Sor Lucía Caram
com a impulsora del projecte social INVULNERABLES. El Pavelló Municipal
d'Esports de Fontajau va ser l'amfitrió que va oferir el seu espai per acollir a
un total de 450 espectadors d’arreu de Catalunya, seleccionats a través del
projecte INVULNERABLES. Són 50 les famílies que van assistir-hi gràcies a
l’apadrinament de la Parròquia de Santa Eugènia, juntament amb 2 autocars
de Figueres, i 2 més de Manresa.
Aquest esdeveniment de caràcter solidari, tenia com a objectiu subvencionar
450 entrades per a les famílies que no podien permetre's portar als seus fills
al circ. La participació de patrocinadors, empreses i particulars en forma
d’apadrinament, va contribuir a fer possible aquesta acció solidària. Segons
les fonts oficials, les entrades es van exhaurir abans de la celebració la qual
cosa suposa una gran notícia per la solidaritat gironina i serveix de precedent
per a futures accions d’aquesta mateixa índole.

El Gran Circ de Nadal vetlla perquè tots els infants i les seves famílies tinguin
les mateixes oportunitats, independentment del seu poder adquisitiu.
Aquesta iniciativa va néixer com a resultat de l'aliança amb el Rotary Club
Girona, ja que les dues entitats aspiren a abolir la pobresa de la nostra ciutat.
El projecte ‘Circ Solidari’ va ser un triomf i un pas endavant cap a l’assoliment
d’aquesta noble causa.
L'espectacle va incloure la performance del llegendari Circ Acrobàtic de la
Xina, un show únic anomenat “FantAsia” que va dibuixar cares de felicitat a
tots els espectadors, el públic va gaudir i aplaudir les acrobàcies dels
talentosos artistes asiàtics. La nova generació de pallassos Caluga va
emplenar el pavelló d’hilaritat. Un total de 36 artistes internacionals van
delectar als assistens amb 12 números absorbents envoltats d’un decorat
magnífic acompanyat d’un espectacle de llums i efectes especials
extraordinaris.
Els organitzadors i col·laboradors del ‘Circ Solidari’ agraeixen als més de 50
patrocinadors, empreses i particulars que van fer possible aquest somni
col·lectiu: “Gràcies, gràcies i més gràcies”.

