
 
 

El  Festival Internacional del Circ Elefant d’Or arriba a les 

portes de la final amb més de 32.000 entrades venudes 

La clausura de la 9a edició tindrà lloc demà, amb la gran gala final, 
on hi participaran els millors números seleccionats pel jurat. 

En aquesta nova edició s’han pogut veure 24 números mai 
presentats abans a Europa de la mà de 84 artistes arribats de 12 

països. 

 ············································· 

GALA FINAL AMB L’ESPECTACLE D’OR 

Dimarts, 18 de febrer 

A les 20.15 h 

Carpa del Camp de Mart  

(Passeig de la Devesa, 34 (17001 Girona) 

Per entrevistes i valoració de la 9a edició del Festival per part de Genís Matabosch 

Al descans de la gala a la Sala de Premsa  

[Primer pis de la Fira de Girona] 

Acrediteu-vos per a cobrir la final a ppairocortada@gmail.com   

 ············································· 

Girona, 17 de febrer. - El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona tancarà demà 
la 9a edició rendint homenatge al circ rus. Aquesta commemoració coincideix amb el 50è 
aniversari de l’arribada de la primera companyia de circ rus a casa nostra (1970-2020). Amb 
aquest reconeixement a la història del circ soviètic, amb 250 anys d’història, el Festival ha 
comptat amb fins a 10 números –dels 24 que s’han pogut veure– interpretats per artistes 
russos.  

https://www.google.com/maps/place/Fira+de+Girona/@41.9856576,2.8113948,17.27z/data=!4m5!3m4!1s0x12bae718a5d4cf55:0x2d4ff7a9f53b10d2!8m2!3d41.984778!4d2.8120528
mailto:ppairocortada@gmail.com


Abans que se celebri la final però, el Festival ja ha assolit la xifra de 32.000 entrades venudes 
en l’edició que n’ha posat més a la venda: un total de 38.624 seients. Aquest dilluns però, 
encara tindran lloc dues funcions més (17.30h i 21h) i, coincidint amb el Dia de l’Espectador, 
totes les entrades s’han posat a la venda per un preu únic de 18 euros.  

En la seva 9a edició, el Festival ha presentat 24 números inèdits a Europa que han estat 
protagonitzats per 84 artistes de 12 països. Durant l’esdeveniment circense també s’ha 
celebrat la segona edició del Circus World Market, l’única fira sectorial d’empreses circenses 
del món. Aquesta, que s’ha ubicat al Palau de Fires de Girona, ha acollit empreses arribades de 
9 països, entre els quals Vietnam, Rússia, Perú, Austràlia o Hongria. Amb tot, el certamen 
continua consolidant-se com el major esdeveniment circense de l’Estat i revalida la seva 
posició entre els 5 majors festivals de circ del món.  

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

Sala de premsa [fotografies, documentació...] AQUÍ 

 

Programa de mà [AQUÍ] 

 

Vídeos dels artistes [Demanar a la responsable de premsa] 

 

Fotografies dels espectacles blau i vermell [AQUÍ] 

 
www.festivaldelcirc.com  

 

SERVEI DE PREMSA · FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC ELEFANT D’OR 

 

Comèdia. Comunicació &Mèdia 
www.comedia.cat 

 

Paula Pairó 
ppairocortada@gmail.com 

671 70 84 76 
 

Maria Permanyer  
mpermanyer@comedianet.com 

650 19 09 59 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/9efestivalinternacionaldelcircelefantdor
https://wetransfer.com/downloads/0df078b352016394879d80e528ea345820200209113132/415c595dbc99dae41e4d6e86c2da2f5a20200209113132/0d70f7
https://we.tl/t-Ec3guz2BZy
http://www.festivaldelcirc.com/
http://www.comedia.cat/
mailto:ppairocortada@gmail.com
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