El dimarts 29 de desembre a les 16 h, el Circ Solidari de Girona va
promoure un espectacle per a 500 infants de famílies en risc
d'exclusió social al Pavelló Municipal de Fontajau.

Dimarts 29 de desembre a les 16 h, la iniciativa Circ Solidari, organitzada pel Rotary Club
de Girona, ha brindat un espectacle de 90 minuts plens d'emoció gràcies a la col·laboració
de la 7a edició del Gran Circ de Nadal de Girona, de la mà de la Fundació Girona Est. El
Pavelló Municipal d'Esports de Fontajau ha estat l'amfitrió que ha brindat un espai per
acollir 500 espectadors i ha posat l'extensa zona d'aparcament a disposició dels
assistents, ja que l'espectacle ha acollit famílies d'arreu dels 5 barris de Girona Est: VilaRoja, Mas Ramada, La Creueta, Sant Daniel, Font de la Pólvora.

Aquest esdeveniment ha tingut com a objectiu subvencionar 500 entrades per a les
famílies que no s’han pogut permetre portar els seus fills al circ. Enguany, la participació
de patrocinadors, empreses i particulars ha contribuït a fer possible aquesta acció
solidària. Segons les fonts oficials, les entrades es van exhaurir ràpidament i, per tant, el
Circ Solidari va aconseguir reservar tots els saients de la funció que en el moment en què
es va començar la iniciativa hi havia disponibles, d’acord amb les mesures de seguretat
establertes. Això suposa una gran notícia, en especial tenint en compte que es tracta del
segon any consecutiu que aquesta iniciativa cumpleix el seu objetiu d’aconseguir tots els
apadrinaments proposats.

El Circ Solidari vetlla perquè tots els infants i les seves famílies tinguin les mateixes
oportunitats, independentment del seu poder adquisitiu. Aquesta iniciativa ha sorgit de
l’aliança formada pel Gran Circ de Nadal de Girona i el Rotary Club de Girona, que junts
tenen com a objectiu lluitar contra la pobresa de la nostra ciutat.
Sota el títol “ADRENALINA, més enllà dels límits!”, l'espectacle ha reunit un reguitzell de
grans atraccions internacionals premiades en els millors festivals, residents a Europa i
acompanyades musicalment per una orquestra. En la nova producció, que ha seguit totes
les mesures d'aforament i distanciament, un total de 25 artistes han ofert 90 minuts
d'espectacle on els assistents han pogut gaudir amb motoristes kamikazes dins el globus
de la mort, arriscades acrobàcies aèries, temeraris trapezistes, llançadors de ganivets,
malabaristes del record Guinness, mags que els sorprendran... i molt més!

Els organitzadors i col·laboradors del Circ Solidari agraeixen a tots aquells que han fet
possible aquest somni col·lectiu: "Gràcies per aconseguir generar 500 somriures". Entre
ells, als patrocinadors: Rotary Club de Girona, Volcano Grup, Original Grpahics, TEICO,
Lluis Soldevila, Les Plantes, Enguixats i aïllaments Girona, Pinteric,Rotary Club de
Manresa-Bages, Construccions Germans Cruz, RM ASSESSORS, DARTEM, GARAGE
ANDREU, Rotary Club Banyoles, Gelats Angelo, Rotary Districte 2202, ROMANS, AEEG,
AEDES, CORVIGRASS, Marlex Human Capital, Prat Sàbat Advocats, Primera Planta,
Paredes associats, Rotary Club d'Olot-Garrotxa, VICTORY GROUP, Fundació Gillot,
RAMSTOCK, STUC PINTORS, PEC, TECBA, +Comunitat i Rotary Club del Ripollès.

