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L’Ajuntament i el Circ Raluy col·laboren per
promoure l’espectacle del circ més
tradicional
Aquest dimecres, 15 de juny, a les 12 h, tindrà lloc a les instal·lacions del
Circ Raluy (ubicat al recinte firal de l’av. d’Ernest Lluch) la signatura d’un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. El Consistori ha facilitat
l’ocupació del recinte firal per a la preparació i estrena del nou espectacle
de la companyia i aquesta organitzarà, durant la seva estada a Montornès,
visites guiades per a diversos col·lectius infantils i juvenils.
El Circ Raluy, amb més de 80 anys d’història, ha escollit Montornès per a
l’estrena el 22 de juny del seu espectacle “Circ Raluy Legacy” que obrirà la gira
programada per a aquest estiu. Aquest dimecres, l’alcalde José A. Montero i
Luisa Raluy, en nom del circ, faran la signatura protocol·lària del conveni de
col·laboració.
L’acord ha permès que la companyia hagi pogut fer ús d’un emplaçament amb
una superfície de grandària suficient per preparar el nou muntatge.
Per la seva banda, del 22 al 26 de juny, el Circ Raluy organitzarà visites
guiades a les seves instal·lacions (carpa i carruatges dels segles XIX i XX) i
deixarà accedir a alguns dels assaigs a infants i joves usuaris del Centre Infantil
La Peixera i del Centre Juvenil Satèl·lit, i a famílies de diversos programes del
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. A més, s’els oferirà entrades
per assistir a alguna de les set funcions que es faran al poble. El Circ Raluy
també col·laborarà en les Festes de Sant Joan, a Montornès Nord.
L’any 2015 el Circ Raluy va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona
per la qualitat de l’espectacle “The big top”. El 2006 va rebre la Creu de Sant
Jordi i el 1996 el Premio Nacional de Circo que concedeix el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

