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Neix un circuit per impulsar 
l’art a la zona del Montseny

Llinars del Vallès

J.B.M

L’Espai Ruscalleda Art de 
Llinars del Vallès i el Cen-
tre d’Art Contemporani 
Nidart de Santa Maria de 
Palautordera s’han unit en 
una nova iniciativa cultural. 
Els dos espais d’art són els 

impulsors del Montseny 
Circuit Art amb l’objectiu 
de dinamitzar l’art al Baix 
Montseny i al Vallès Orien-
tal, i visibilitzar els treballs 
dels artistes i les diferents 
propostes culturals dels cen-
tres que s’hi afegeixin i crear 
una xarxa d’espais dedicats 
a l’art. 

Montseny Circuit Art 
està obert a tots els espais i 
centres d’art de la comarca, 
siguin públics o privats. De 
moment, a més dels seus pro-
motors, l’Espai Ruscalleda 
Art i el Centre d’Art Contem-
porani Nidart, s’han afegit 
al projecte la Rectoria Vella 
de Sant Celoni, l’Espai d’Art 

de Llinars, el Centre d’Art 
la Rectoria de San Pere de 
Vilamajor i el Museu Arxiu 
Tomàs Balvey i L’estació és 
allà... de Cardedeu. 

Fa uns dies, l’Espai Rus-
calleda Art va acollir una 
primera reunió dels espais 
i centres que formen part 
del circuit per preparar el 

projecte. La proposta del 
Montseny Circuit Art passa 
per la creació d’un circuit 
itinerant d’exposicions d’art 
durant un cap de setmana al 
trimestre, els mesos de març, 
juny, setembre i desembre. 
El primer serà el cap de set-
mana del 19 i 20 de març. 
Aquests dos dies, cada espai 
oferirà l’exposició que tingui 
programada, acompanyada 
d’activitats que la comple-
mentin com concerts, perfor-
mance, dansa, demostracions 
o tallers.

L’objectiu és oferir al visi-
tant un recorregut cultural 
concentrat en el territori i 
que doni a conèixer la diver-
sitat d’espais i maneres de 
mostrar l’art i que a més, 
tingui l’atractiu d’altres acti-
vitats paral·leles. Durant el 
cap de setmana es poden pro-
gramar visites als diferents 
espais expositius. El pro-
grama d’exposicions serà el 
mateix que cada espai tingui 
previst i no caldrà cap adap-
tació, simplement s’inclourà 
l’exposició dins el recorregut 
proposat. Els espais parti-
cipants es comprometen a 
organitzar activitats comple-
mentàries a la seva exposició. 

ART, CULTURA, NATURA  
I GASTRONOMIA

El circuit vol compaginar art, 
cultura, natura i gastronomia 
del Montseny. Per això es 
vol implicar els ajuntaments, 
restauradors i establiments 
d’allotjament rural dels 
municipis dels espais partici-
pants. Així es podria visitar 
una exposició, seguir l’acti-
vitat programada, fer alguna 
visita d’interès cultural o 
natural, dinar en un restau-
rant i després visitar una 
altra exposició.
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Els diferents espais d’art que participen en la iniciativa, en una trobada feta la setmana passada

La Garriga

EL 9 NOU

La Garriga ja fa temps que 
ha començat a fer una aposta 
clara pel circ. Des de fa un 
any, el Teatre El Patronat 
forma part d’Esfera Circ, un 
programa d’acompanyament 
per ampliar els coneixements 
sobre aquesta art escènica i 
fomentar-ne la programació 
en circuits d’arts escèniques.

Així, durant aquest any, 
la Garriga ha estat present 
en les diverses accions 
d’Esfera Circ, com la taula 
rodona celebrada a la Fira 
del Circ al Carrer de la Bisbal 
d’Empordà, al Festival Trape-
zi de Reus, el Circ d’Hivern 
de l’Ateneu Popular 9 Barris, 
o la visita al Festival Theater 

op de Markt, de Bèlgica.
L’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament de la Garriga 
s’ha proposat apostar amb 
força pel circ, ja que és una 
art escènica encara amb poca 
presència a la programació 
habitual del municipi. Tot i 
això, la Garriga ja ha acollit 
alguns espectacles de circ 
de gran nivell com Áureo, 
de la companyia UpArte, i 
guardonat amb diversos pre-
mis, que va ser l’encarregat 
d’obrir la temporada d’arts 
escèniques el mes de setem-
bre passat.

Esfera Circ forma part del 
Pla d’Impuls del Circ, una 
iniciativa del Departament 
de Cultura i l’Associació de 
Professionals del Circ de 
Catalunya.
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L’espectacle de circ aeri ‘Áureo’ es va fer al patí de l’escola Giroi

La Garriga aposta  
per promoure la disciplina  
del circ al municipi

És una iniciativa de l’Espai Ruscalleda Art de Llinars i el Nidart de Palautordera


