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L’ALT EMPORDÀ

CONXI MOLONS

L’ESPECTACLE DEL CIRC, A FIGUERES. Els
genets acròbates van portar a terme una
espectacular actuació que va ser molt aplaudida.

Els equilibristes van deixar bocabadats els
assistents. Els pallassos van provocar nombroses
riallades i van ser els preferits dels més petits.
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La segona edició de l’esperat
Festival Internacional del Circ Ciu-
tat de Figueres va aixecar ahir al
vespre el teló amb la primera de les
sessions. Trapezistes volants ca-
paços de fer una triple pirueta a l’a-
ire, equilibristes que dominen a la
perfecció el moviment d’objectes
o genets acrobàtics que es mouen
mentre galopen dalt d’un cavall.
Aquestes van ser algunes de les ac-
tuacions que van eclipsar el cer-
tamen. 

Durant dues hores i trenta mi-
nuts, el públic assistent va poder vi-
sionar espectacles mai vistos a
Europa de la mà d’artistes provi-
nents de països tan diversos com
Rússia, Vietnam, Xile, l’Argenti-
na, Colòmbia o el Kazakhstan.

Les actuacions es van iniciar amb
la gran desfilada dels participants
i van ser els cosacs de la Troupe Ya-
kov Ekk els primers en posar en es-
cena el seu espectacle amb cavalls,
una de les principals novetats de
l’edició d’enguany. El plat fort de la
jornada va deixar bocabadats els
assistents amb acrobàcies i tom-
barelles al galop dels animals. Els
van seguir el duo de trapezistes d’e-
quilibri vietnamitesThu Hiep &
Hoang An amb un repertori car-
regat de risc i dificultat.  

L’argentí Héctor Carrozzo va
oferir els seus equilibris lluïnt una
original vestimenta, formada per
una malla que emulava els mús-
culs del cos impressionant els es-
pectadors. En l’apartat de mala-
bars, Brian Dresdner va mostrar

exercicis d’habilitat entre els que
va destacar un amb barrets que gi-
raven i tornaven amb un gran do-
mini. El toc d’humor el va posar el
rus Maks Annaev. Amb una sen-
zilla posada en escena -només
una maleta i uns cubilets de ma-
labars- va aconseguir trobar la
complicitat amb el públic. Les ria-
lles van continuar amb la compa-
nyia xilena Los Caluga, que formen
part de la tercera generació d’una
família de còmics del país. En
aquesta primera actuació al con-
tinent, van presentar tres números
on no van faltar-hi els cops, les cai-
gudes i persecucions.  

Los Hermanos González, tam-
bé de Xile, van oferir un especta-
cular espectacle de trapezis vo-
lants. A dotze metres d’alçada i a

través d’una xarxa de seguretat,
van aconseguir fer la triple pirue-
ta, una de les més difícils d’a-
questa disciplina. 

En total, es van poder veure
fins a catorze actuacions de disci-
plines tan variades com les cintes
aèries; el « hula hoop» amb Aliya
Dosbatyrova; equilibris en bicicleta
i monocicles amb la Troupe Kuc-
herenko i un final d’espectacle de
la mà dels xinesos -una naciona-
litat que ha aterrat per primera ve-
gada al Festival- Jinan Acrobatics
Troupe amb els lassos.  

Les actuacions continuaran avui
amb l’espectacle Vermell i tots els
participants competiran per a ser
escollits pel prestigiós jurat i acon-
seguir els premis. Durant aquests
quatre dies actuaran els 63 artistes

vinguts de 13 països diferents i es
faran onze representacions amb
dues semifinals. La final tindrà
lloc dilluns amb l’Espectacle d’Or,
amb els millors números esco-
llits pel jurat.  De fet, entre els se-
leccionadors hi ha la directora de
càsting del reconegut Cirque du
Soleil, el director del Cirque Me-
drano o el del rus Rosgoscirk, en-
tre d’altres.

Uns 2.000 escolars a l’assaig
Els actes vinculats al festival fa
dies que estan en marxa en forma
d’activitats paral·leles com expo-
sicions o presentacions de llibres.
Ahir al matí, a més, uns 2.000
alumnes de la comarca van assis-
tir a l’assaig general de l’espectacle
que es va representar al vespre. 
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El Festival del Circ de Figueres aixeca el
teló amb trapezistes i genets acròbates
L’espectacle Blau va obrir ahir la segona edició, que es podrà veure fins dilluns amb actuacions inèdites a Europa

L’Ajuntament de Figueres està
treballant en els tràmits per tal de
portar a terme properament l’asf-
saltatge d’una vintena de carrers
amb l’objectiu de continuar anu-
alment millorant els espais ur-
bans com carrers o voreres. Els pri-
mers càlculs realitzats pels tècnics
municipals estimen que les obres
tindran un cost d’uns 100.000 eu-
ros. 

Els carrers que s’espera asfaltar
són el Borrassà, Oliva, Méndez
Núñez, Santa Llogaia, Ter, Mont-
serrat Vayreda, González de Soto,
Col·legi, Concòrdia, Vilafant, Ren-
tador, Portlligat-Perpinyà, Escorpí,

Nou (Vilatenim), Ochoa, places Es-
corxador i Creu de la Mà. També
les cruïlles Narcís Soler amb J.
Serra i el carrer Lleó amb Balança. 

El regidor de Serveis Urbans a
Figueres, Joaquim Felilp, ha ma-
nifestat que «amb aquest asfalta-
ge seguim amb l’objectiu de mi-
llorar cada any, des del 2008 i de
forma constnat, diferents carrers
de Figueres». Segons Felip, l’ob-
jectiu també s’està executant amb
moltes voreres. 

De moment s’ha començat la
tramitació i properament es mar-
carà el calendari de les obres, les
prioritats en els carrers i es proce-
dirà a l’adjudicació dels treballs. 

FIGUERES | DdG

Figueres estudia asfaltar una
vintena de carrers amb una
inversió de 100.000 euros

JOSEP SERRA

Els veïns de Bàscara van tornar a tallar ahir la N-II durant el matí i amb la
nova protesta als semàfors a la tarda. Al matí van comptar amb la presència
de bombers que, uniformats, van mostrar el seu suport. A la tarda, com el
primer dia, els Mossos van tallar la carretera desviant el trànsit per
l’autopista. Els veïns reclamen que es retirin els camions de la N-II i se’ls faci
passar per l’autopista.



Bàscara Bombers a la protesta de la N-II

La Colla Castellera de Figueres
lliurarpa aliments per valor de
410 euros a Càritas. Es tracta de di-
ners recaptats en una quina be-
nèfica que els castellers van orga-
nitzar el mes de desembre passat
i que els ha servit per comprar llet
i cacai en pols. En un primer mo-
ment i tal i com publica Empor-
dàTV, es va plantejar la possibili-
tat d’utilitzar els diners per a fer un
dinar solidari però, finalment, l’en-
titat els va suggerir que els calien
aliments pels més petits. La do-
nació oficial es durà a terme dijous
a la seu de Càritas a la ciutat. L’en-
titat ha fet reiteradament crides per
aconseguir aliments perquè cada
cop té més famílies necessitades.
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La Colla Castellera 
donarà 410 euros en
aliments a Càritas

FIGUERES


