
 



SALPEM DE NOU amb la TEMPORADA DE TARDOR al CIRC CRIC al Montseny!!! 
 
El Circ Cric és com un vaixell a mercè de vents, calmes i tempestes, que en el seu interior 
s’hi apleguen un munt de propostes. 
 
Quan a mitjans d’abril la nostra embarcació llevava l’àncora i salpava, la pandèmia ens 
va posar contínuament a prova: limitació d’aforaments, confinaments locals i comarcals, 
condicions especials en l’acollida dels nostres visitants, gel, mascareta,  distancies de 
seguretat, aplaçaments  d’algunes de les propostes.... però tot i la tempesta hem 
mantingut la temporada i malgrat els reposos obligats durant els temps de calor, ara 
veiem l’hora de tornar a la mar. 
 
 
Arriba la tardor  al Montseny i al Circ Cric comença de nou un temps de circ, de pallasses, 
de natura, de festivals i celebracions....una mica de tot a la bodega de la nostra nau que 
volem continuar posant a la vostra disposició convençuts de compartir amb vosaltres 
totes les nostres aptituds, actituds i expertesa  en la continua defensa de la cultura com 
a vehicle de transformació de la societat. 
 
Tornem aquesta tardor a navegar amb l’espectacle Que Bèstia,  el Catacric.40, els Brins 
de Safrà, el Festival de Pallasses,  el festival MontMusic, les activitats de Circ i Natura, 
el Cabaret de la Peg, les presentacions de llibres, les residències de companyies .....i ara 
sí! la celebració definitiva dels nostres 40 anys per la castanyada amb un meravellós 
espectacle de circ i música amb el Cric, La Troba Kung-Fú i Albert Pla!!! 
 
Aquest és el full de ruta que proposem per tornar a l’abordatge solcant obstacles a la 
conquesta de la llibertat, la igualtat, la cooperació i el dret a la felicitat amb imaginació 
i sensibilitat. 
 
Us embarqueu amb nosaltres? Us afegiu a la tripulació? 
 
 
 
 
Srta Titat, capitana 
Tortell Poltrona, contramestre 
Setembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓ: 
 
DISSABTES 18 i 25 de setembre,  
9, 16, 23 i 30 d’octubre  
I 6, 13 i 20 de novembre a les 18 h 
DIUMENGES 26 de setembre i 17 
d’octubre a les 12 h 
 
TORTELL POLTRONA & CIA 
presenta 
QUE BÈSTIA! 
 
Preus: Adults: 20 € - Nens: 15 € 
(entrades numerades 
 
Que Bèstia!, amb aquesta exclamació 
que ha fet popular fins al punt 
d'incorporar-lo al nostre llenguatge, 
Tortell Poltrona presenta el seu nou 
espectacle inspirat en els grans 
pallassos d'inicis i mitjans del segle XX 
que ens han deixat un llegat que no 
marceix. Situacions absurdes i gags 
que ens fan petar de riure com quan 
es van crear fa dècades. Un 

homenatge a aquells personatges fantàstics que van fer riure els nostres avantpassats, 
on no hi pot faltar un altre clàssic d'un espectacle de pallassos: la música. Fins i tot el 
vestuari que llueixen és dels anys seixanta, de la famosa nissaga  dels Germans Martini. 
  
 
És un homenatge als personatges que van fer riure als nostres avis i que també ens han 
fet riure a nosaltres.  
L'objectiu és estimular les emocions i provocar sensacions amb el riure com a vehicle. 
Tres pallassos, tres exponents de la condició humana que ens posen de relleu la joia 
d'aquest instant de consciència còsmica que anomenem vida.  
 
Tortell Poltrona 
 
 

El pallasso d’avui amb l’essència del pallasso de sempre 
Un garbuix de propostes amb petjada pròpia 

Emocions i sentit de l’humor per a tota la família! 
 
 
 
 
 



FITXA ARTÍSTICA: 
Idea original: 
Jaume Mateu 
Direcció: 
Tortell Poltrona 
Ajudants en la direcció: 
Caroline Obin, Jordi Oriol 
Pallassos: 
Tortell Poltrona 
Titat (Montserrat Trias) 
Bobas (Boris Ribas) 
Assessorament musical: 
Carles Pedragosa 

Il·luminació: 
Vicenç Herrero 
Sonorització: 
Luara Mateu 
Escenografia: 
Taller Escenografia Jordi Castells 
Vestuari: 
Germans Martini i Rosa Solé  
Producció: 
Circ Cric 
Fotografia: 
Àlex Carmona 

 
Espectacle per a tots els públics 
Durada: 70 m 
 
 
 
 

 
DISSABTE 18 de setembre 
A les 20 h  
Presentació del Llibre: 
PARLAR AMB ELS ARBRES 
 
De Carme Clopés i Cinta Riera. 
Poemes de Lola Casas. 
Pròleg de Tortell Poltrona. 
Editorial Alpina. 
 
Tres dones d'empenta i una mica bruixes, 
que tenen la facultat d'escoltar i parlar 
amb els arbres i amb els animals que 
viuen en ells, que descobreixen les 
interessants curiositats, la gamma de 
formes i colors, i el llenguatge poètic que 
ens envolta. 
El llibre recull aquestes descobertes i us 
les ofereix amb la certesa que us 
animaran a ser més companys i amics del 
vostre entorn. 
 

 
 
 
 



DIUMENGES 19 de setembre, 10 i 
24 d’octubre  
i 7, 14 i 21 de novembre  
A les 12h 
 
CIRC CRIC I TORTELL POLTRONA  
presenten  
CATACRIC.40  
 
Preus: Adults: 25/20/17 € - Nens: 
20/15/12 € (entrades numerades) 
 
40 Anys de Catacrics i Catacrecs 
sota la lona del Circ Cric. 
Per tots el Catacrics que ens 
queden per descobrir... Celebrem-
ho!! 
 

 
 
 
 
 
 

Catacric és un poema a cau d'orella 
és la música d'un bosc a mitjanit 

és un salt amb pirueta i tombarella 
és un crit que es catapulta a l'infinit. 

 
Catacrec és creure que tot és possible 
és ensopegar i tornar a posar-se dret 

és aprendre a riure's d'allò més temible 
és el so del foc que ens abriga del fred. 

 
7 pallassos són els conductors d’un espectacle que desafia amb sensibilitat i comicitat 
l'etern repte humà de l'equilibri, la gravetat i el sentit comú. Una proposta 
contemporània, plena de recerca i poesia escènica. 
Un espectacle total, directe, referent i ambaixador de la nostra cultura que captiva a 
grans i petits. 
 
 

Benvinguts a aquesta capsa de música capaç de fer miracles... 
Aquí els objectes no cauen, 

pots volar, capgirar-te en l’aire, 
compartir el risc, riure fins que els ulls et suïn, 

ballar sense entrebancs al so de la música que et toquen, 
sense por i sense embuts... 



FITXA ARTÍSTICA: 
 
Idea original i direcció:  
Tortell Poltrona i Jordi Aspa 
Pallassos i Músics:  
Tortell Poltrona 
Titat (Montserrat Trias) 
Bobas (Boris Ribas) 
Petita Lu (Luara Mateu) 
Brunette Bros (Lisa Madsen i Maria 
Solà)  
Pipino Pascual (Pep Pascual) 
Acròbates: 
Asvin López 
Toni Gutiérrez 
Marina Benites 
 

 
 
Fernando Melki  
Fifi Rossenblat 
Assessorament musical i autor del tema 
Catacric:  
Carles Pedragosa 
Sonorització:   
Jonathan Jiménez 
Il·luminació: 
Vicenç Herreros 
Escenografia: 
Taller Escenografia Jordi Castells 
Producció: 
Circ Cric 
Fotografia: 
Àlex Carmona 

 
Espectacle de circ de gran format amb música en directe. 
Espectacle per a tots els públics 
Durada: 90 minuts (amb entreacte) 
 
 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA DE 
NATURA: 
 
CIRC I NATURA, UNA MÀGICA 
AVENTURA!  
DIUMENGES 19 de setembre, 10 i 
24 d’octubre 
i 7, 14 i 21 de novembre  
 
US PROPOSEM EL PAQUET: 
Passejada i Espectacle  
Adults: 29 € - Nens: 23€ (de 3 a 12 
anys) 
PLACES LIMITADES – RESERVA 
PRÈVIA 
 
A les 10:30h PASSEJADA guiada i 
tranquil·la a la llera de La Tordera 
per descobrir que ens amaga la 
natura. El Bosc també és un Circ!  
Descobrirem que a la natura hi ha 
molt de CIRC! Investigarem els 
sons del bosc!  Qui produeix els 
“CATACRIC” de la natura?. Estarem 



ben atents als crits, gemecs, cants, xiuxiueigs... i sentirem el silenci del bosc.  A càrrec 
d' ADEMC (Itineraris guiats i activitats de coneixement i d'educació ambiental al Parc 
Natural del Montseny).  
Durada: 1 hora 
Cal portar calçat adequat.  
http://www.ademc-montseny.cat/ 
 
A les 12:00h ESPECTACLE CATACRIC.40, amb Tortell Poltrona i la companyia al complet. 
7 pallassos són els conductors d’un espectacle que desafia amb sensibilitat i comicitat 
l'etern repte humà de l'equilibri, la gravetat i el sentit comú. Una proposta plena de 
recerca i poesia escènica. 
Un espectacle total, directe, referent i ambaixador de la nostra cultura que captiva a 
grans i petits. Un Circ de la terra, diferent, contemporani. 
Durada: 90 minuts amb entreacte 
http://circcric.com/ca/inici/ 
 
Una divertida estada al Montseny, tot gaudint del Circ Cric i de la natura que 
l’envolta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DEL 30 DE SETEMBRE AL 3 D’OCTUBRE 
2021 
presentem 
EL VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
PALLASSES 
 
El Circ Cric i l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, acullen la vuitena edició de 
Festival Internacional de Pallasses 
 
Un festival concebut com una trobada 
anual d'intercanvi i reflexió de les dones 
que han fet de la pallassa una opció de vida 
 

Un festival convertit en referent internacional que potencia la comicitat, amb una 
mirada femenina 



El Festival Circ Cric acull, per vuitè any consecutiu, el ja popular Festival Internacional de 
Pallasses (FIP). Un ventall de variades propostes en clau femenina i d'humor que irromp 
per conquerir les places i teatres de Sant Esteve de Palautordera del 30 de setembre al 
3 d'octubre 2021 i comptarà amb més d’una cinquantena de  pallasses de renom 
internacional vingudes de tot l'estat i de l' estranger. 
 
El Festival, a més d'una extensa programació de quatre dies adreçada a al públic general, 
contempla també una vessant professional, dedicada al col·lectiu de pallasses. Així, 
organitza cursos, stages que constitueixen un fòrum de temes de gènere. 
Després de set edicions, el FIP s'ha convertit en un important espai de debat i trobada 
per a les pallasses de tot el món. 
 
Una trobada de dones per reivindicar el seu paper a la societat. D'unes dones que des 
de les arts escèniques, han triat la comicitat com a opció per potenciar els valors 
d'igualtat, justícia i sentit comú, amb la certesa que el riure és una eina essencial per a 
la convivència, el riure genera tolerància i aquesta a la vegada harmonia en una societat 
on la dona li ha estat vetat fins fa relativament poc, pujar a un escenari a fer riure. Encara 
ara, en les programacions estables o festivals són escassos o nuls els projectes de dones. 
hem d'aconseguir una normalitat també en aquest sentit. 
 
El Festival Internacional de Pallasses es fa ressò de les inquietuds de les pallasses, volem 
mantenir aquest punt de trobada que suposa, una vegada a l’any compartir, veure’s les 
cares i posar en comú les inquietuds de les dones que com els homes, troben en el riure 
i la comicitat una manera d'entendre la vida, la cultura i la professió.  
De pallasses n’hi ha poques, per això volem potenciar-les i engrescar a noves i futures 
pallasses, tot reivindicant la tasca de fer riure i fer sentir als altres des de la condició de 
dones. 
PROGRAMACIÓ: 
El programa del Festival inclou espectacles de gran qualitat artística amb la participació 
d'artistes internacionals.  
Les figures destacades d'aquesta edició són la pallassa francesa ROSIE VOLT, alumne i 
estreta col·laboradora de l’insigne i ja desaparegut pallasso, formador i director, Michel 
Dallaire, un dels fundadors del Cirque de Soleil que ha creat escola. ANNA DELIRIUM 
(Àustria), PAMELA PALENCIANO (Andalusia), MAITE GUEVARA (Euskadi), BARBARA 
PROBST (Àustria), VIRGINIA URDIALES (Castella i Lleó), LA BLEDA, entre d’altres 
 
ESPAIS: 
La programació que dona cabuda tant a pallasses professionals, com a pallasses 
novelles, les podrem veure al Teatre Pare Casals, al Circ Cric, al Teatro Sobre Ruedas (a 
la Plaça Joan Serra), a Les Escoles Velles, al pati de la Casa de les Monges, al Gimnàs de 
l’Escola Vallmanya del poble de Sant Esteve. 
 
CURSOS INTENSIUS DE FORMACIÓ: 

1- PALLASSA I VEU A càrrec de: DAPHNÉ CLOUZEAU (França) 
2- MANIPULACIÓ CATASTRÒFICA A càrrec de: ÉLISE OVRIER-BUFFET (França) 

Dies 28, 29, 30 de setembre i 1 d’octubre 2021 
(24 hores, matí i tarda)  



 
DISSABTE 2 d’octubre  
A les 17 h 
presentem 
PIRATES I PALLASSES 
 
Presentació del Llibre: 
ELS INSUBMISOS DEL MAR d’Imma 
Tubella 
'Els insubmisos del mar' (Columna, 2021) 
és una novel·la històrica que ressegueix el 
recorregut d'Antoni Ferragut a la cerca de 
Libertàlia, una colònia de pirates 
 
La doctora en Ciències Socials i catedràtica 
de Comunicació de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC) Imma Tubella (la 
Bisbal de l’Empordà, 1953) ha guanyat el 

25è Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica amb Els insubmisos del mar (Columna). 
Una història d'aventures i pirates que mescla realitat i ficció i ressegueix el recorregut 
d'Antoni Ferragut i Guitard i el periodista i escriptor anglès, Daniel Defoe, autor 
de Robinson Crusoe. El seu objectiu: conèixer una colònia de pirates al nord de 
Madagascar, un món igualitari anomenat Libertàlia format per homes i dones que 
tenien els mateixos drets i llibertats i que tenien com a objectiu alliberar territoris i 
persones. 
  
A l'Antoni Ferragut i Guitard la vida li va fer un tomb en plena adolescència, l’any 1716, 
quan Daniel Defoe va visitar l’illa de Mallorca per informar de les conseqüències de la 
guerra de Successió. Gràcies a ell, el Toni s’assabenta de l’existència d’una colònia de 
pirates al nord de Madagascar, una comunitat d’homes i dones que tenien els 
mateixos drets i llibertats i que tenien com a objectiu alliberar territoris i persones. El 
Toni, amb 13 anys i atret per la idea de veure món, decideix embarcar-se amb Defoe 
per conèixer aquell món igualitari anomenat Libertàlia. 
  
D'aquesta forma arrenca l’aventura de cal Toni, que ja a la setantena escriu aquestes 
pàgines com unes memòries quan ha estat pare i avi de dos herois de la independència 
dels Estats Units. 
En aquest sentit, l'escriptora va començar a investigar sobre Libertàlia. Ha remarcat 
que hi havia pirates dolents, però que altres tenien una ideologia de base llibertària a 
favor de la llibertat que estaven en contra del poder i l'explotació. 
  
Dones pirates 
  
"Em van cridar l'atenció les dones pirata", ha remarcat. En aquest sentit, ha dit que les 
dones pirates fa molt temps que existeixen i ha ressaltat que els vaixells pirates es 
regien per uns codis que ells votaven. "I estem parlant del segle XVI, XVII i XVIII i totes 
les dones tenien dret a vot", ha afegit l'escriptora. 



  
Ha assenyalat que és una novel·la sobre pirates, però el que li va cridar l'atenció és que 
s'hagi amagat la realitat dels pirates sobretot el paper que hi tenien les dones en 
aquestes societats amb "drets que molts països van trigar segles a tenir". 
  
Per altra banda, Tubella ha confessat que des de petita deia que volia ser escriptora, 
però quan va créixer, ha declarat, se'n va adonar que viure d'escriure en català era 
impossible. "Anys després tenia la sensació que era una intrusa en el món de la ficció 
perquè havia passat 25 anys escrivint coses de recerca i que a un jurat li hagi agradat el 
que he fet ha sigut una satisfacció". 
  
L'autora 
Imma Tubella és doctora en Ciències Socials i catedràtica de Comunicació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la qual va ser rectora entre el 2006 i el 
2013. Titular d’una càtedra sobre Educació i Tecnologia al Collège d’Études Mondiales 
de París, ha estat membre, entre altres, del Consell Assessor de Catalunya de 
Telefónica i del Consell Assessor de Catalunya d’Endesa. Va publicar 'Un secret de 
l’Empordà' (2016) i 'A cavall del vent' (2019). 
 

 
DIVENDRES 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de 
novembre 
A les 20h 
presentem 
BRINS DE SAFRÀ 
 
Un espectacle-sopar per apropar el circ i 
l’art del pallasso als més joves! 
Preu: 20€ - (inclou l’espectacle i el sopar) 
Durada: 90 minuts  

“Un bàlsam de cuina i somriures on el xup-
xup d’una paella que es va fent i l’olor de 
sofregit han marcat el ritme a un viatge pel 
circ i la salut mental. Els tempos de l’obra 
s’ajusten a mesura que tallen els aliments, 
els couen i serveixen un plat d’arròs lliure 
d’intoleràncies i carn d’animal.” 

La petita de la casa, Luara Mateu i Trias, i 
Joan Grivé Grau presenten un accidentat 

viatge a tota vela cap a els orígens de la cuina i algunes de les rutes comercials que han 
fet que la dieta mediterrània sigui una cuina de referència.  
Aquest espectacle va dirigit a tots els públics, però especialment al públic jove, són els 
oblidats de la pandèmia …  ningú ha pensat en ells…  

Créixer i forjar-te com a persona en un moment així, ho fa tot més complicat i esfereïdor. 
Poc se’n parla dels joves i adolescents, de com ens està afectant a la personalitat, 



caràcter i al nostre futur. Són temps estranys. La incertesa, la impotència, la falta de visió 
en un futur més amable ens fan difícil ser esperançadors. 

Hem arribat a un punt d’inflexió on la trama de la nostra existència sembla que no pot 
avançar i ara més que mai necessitem un espai per riure, per trobar la calma en la rialla, 
per veure que encara que no puguem solucionar les coses amb un cop de vareta màgica 
com sempre ens han ensenyat, podem tenir espais per respirar, per reflexionar… 

L’humor, l’art i la cultura sempre han estat el camí i sempre ho seran.  

“Seguirem tocant fins que el vaixell s’enfonsi, com els músics del Titànic” 

FITXA ARTÍSTICA 
Idea original:  
Luara Mateu i Joan Grivé 
Suport en creació i direcció:  
Oriol Vàzquez 
Intèrprets:  
Luara Mateu i Joan Grivé 
Veu en Off:  
Àlex Casanovas 
Figurinista:  
Rosa Solé 
Fotografia: 
Àlex Carmona 
 

MONTMUSIC FESTIVAL 2021 
Dies 15, 16 i 17 d’octubre 
Espai: Santa Maria de Palautordera, 
Sant Esteve i Circ Cric 
 
MontMusic Festival 2021 continua 
recolzant la línia artística iniciada en 
les 
edicions anteriors, músiques que 
tenen com a eix vertebrador la 
recerca de nous 
camins, que són lliures i que 
transporten al moment present, que 
es basen en 
l'escolta i el diàleg entre intèrprets i 
públic, i amb pinzellades de dansa. 
En aquesta cinquena edició i 
adaptant-nos a les circumstàncies del 
present, 
MontMusic Festival aposta pel talent 
local i presenta un format 
d'ensemble amb la plantilla 



d’Improject Ensemble, amb artistes convidats. 
Per aquesta edició ens volem expandir i s’emplaça a les localitats de Santa 
Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera envaint les 
sales d’aquestes població de música que expressa el moment. També 
comptem amb la col·laboració del Circ-cric que ens acull aportant l’espai per a 
la recerca, la formació i l’exhibició i ens obra les portes a la natura.. 
Més que mai necessitem obrir accions de comunicació artística i confluència 
amb el públic. 
Generar sinèrgies i apostar per la cultura com a eina de reflexió, de creixement 
i de canvi. 
Amb els 10 integrants de l’Ensemble us oferirem 11 actuacions en diferents 
espais i formats. Us convidem a gaudir de l’entorn del Montseny i del seu 
comerç local de Km0. 
Amb la missió d’arribar a nous públics i d’aproximar l’art dels nostres dies 
promovem col·laboracions amb centres educatius com l’Escola Municipal de 
Música de Palau, Escola de Músic de Sant Esteve i un projecte a l’Institut Can 
Record realitzant 4 concerts pedagògics. 
També continuem oferint la línia de tallers per a professionals amb la intenció 
d’obrir l'intercanvi de coneixements entre artistes oferint tres tallers durant el festival i 
els dies anteriors 
Direcció: 
Núria Andorrà 
 
 
 

DIUMENGE 31 d’octubre 
A les 20 h 
CIRC CRIC I LA TROBA KUNG-FÚ 
presentem 
LA GRAN FESTA DELS 40 ANYS 
 
Després d’uns quants mesos 
celebrant finalment hem trobat 
data per fer la Gran Festa dels 40 
Anys!!! 

Un temps complicat per festes... 
però també per això, més 
necessària que mai! 

Innumerable la quantitat i quantitat 
de persones que en algun moment 
o altre i d’una manera o altra, han 
tingut vinculació amb el Circ Cric. 
Ha estat gràcies a l’esforç de totes i 
tots que aquest projecte ha arribat 
fins aquí. 



Aquesta escola de Somiatruites, avui perduda al mig del Montseny, ho volem celebrar 
amb alegria i música de festa.  

Amb Tortell Poltrona i Joan Garriga i els respectius artistes i músics, companys de 
moltes aventures, us convoquem al concert de la TROBA-KUNG-FÚ i CIRC CRIC! 

Creuem els dits, cerquem el trèvol de quatre fulles, pengem la ferradura i la pota de 
conill i farem servir totes les martingales que en el costumari popular invoquen la bona 
sort ... Us esperem per celebrar junts l’aniversari!! 
 
 

 
DIVENDRES 12 de novembre 
A les 21 h 
presentem 
CABARET OH! MESTRA PANDÈMIA 
 
Durant el confinament, els artistes 
tancats a casa han hagut de reinventar-
se. 
En aquest Cabaret ens ensenyaran els 
trucs i tonteries que han après per culpa 
de la pandèmia. 
Molts d’ells han vist la llum i han canviat 
la vida. O potser és la vida que els ha 
canviat a ells? 

Dirigit i presentat per: Lisa Madsen àlies 
PEG 

Nit de sorpreses assegurades!!!  
 

 

 

Artistes: 
Karl Stets - Sr. Stets Lonely Orchestra 
Música i Circ 
Sofia Demichelli 
Trapezi i cullera 
Miner Montell 
Pallasso 
Jade Morin & Xevi Casals: Los Colgados 
Circ i Clown 

Mossos de Pista: 
Lucas Witty & Tortell Poltrona 

 



INFORMACIÓ D’INTERÈS 
VENDA D’ENTRADES 
Anticipades: www.circcric.com - www.entrapolis.com  
i Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera. 
A taquilla: a partir d’una hora abans de l’inici dels espectacles.  
Si ets usuari de cadira de rodes i vols venir, truca’ns al 93 848 05 52. 
Nens de 3 a 12 anys. Els menors de 3 anys paguen 1 € per accedir al recinte. Aquesta 
entrada la podeu adquirir a la taquilla del circ. 
 
ACCÉS AL RECINTE DEL CIRC CRIC 
PARKING AL CAMP DE FUTBOL (el trobareu de camí). 
Es podrà accedir al recinte del Circ Cric, una hora abans del començament dels 
espectacles. 
Prohibit l’accés amb animals de companyia. 
 
MENJAR 
A la CANTINA del Circ Cric, es podrà dinar els diumenges després de l'espectacle 
CATACRIC (Reserva la teva taula a Gemma: tel 638812363).  
Es podrà picar i beure, abans i després dels espectacles de tota la programació. 
 
ALLOTJAMENTS, RESTAURACIÓ I ALTRES ACTIVITATS 
Si voleu ampliar la vostra estada i gaudir del Montseny, trobareu informació a:  
www.turisme-montseny.com 
 
ARRIBAR A SANT ESTEVE EN TRANSPORT PÚBLIC 
Per venir amb transport públic, podeu arribar en tren des de Barcelona o Girona amb 
Rodalies Renfe, estació: PALAUTORDERA www.renfe.com 
Des de l’estació de Palautordera podeu agafar la línia d’autobusos Sagalés que té parada 
a la rotonda d’entrada de Sant Esteve de Palautordera www.sagales.com 
En cinc minuts de passejada arribareu al Circ Cric.  
 
Des de l’organització del Festival ens reservem el dret a canvis en el programa si les circumstàncies així 
ho requereixen. 
 
TOTS EL CANVIS I NOVETATS A LA PROGRAMACIÓ A: 
http://circcric.com 
                                                                                              
https://www.facebook.com/circcric/ 
 
Tot el marxandatge és a favor de PALLASSOS SENSE FRONTERES 
 



 
 
ORGANITZA: 

 
 
 

 
 


