
CONXI MOLONS

Uns 1.300 escolars d’escoles i ins-
tituts de la comarca van participar
ahir en una desfilada pels carrers
de Figueres en un homenatge al
Festival Internacional del Circ,
que es va iniciar aquest dijou al Fi-
ral i que es podrà veure fins aquest
dilluns.  Malgrat la pluja que va
caure a primera hora, els alumnes
vestits amb indumentàries que
emulaven les circenses van sortir
de la plaça Catalunya, van passar
per la plaça del Gra i l’avinguda Vi-
lallonga fins arribar al recinte Fi-
ral on van participar a l’assaig ge-
neral de l’espectacle Vermell, que
es va poder veure ahir al vespre. Es-
tava previst que arribéssin fins als
1.700 però la situació meteorògi-
ca va disminuïr el nombre d’as-
sistents. 

Pallassos amb tambors, lleons,
hulla hoops o objectes que simu-
laven malabars van ser algunes de
les indumentàries que es van po-
der veure a la segona edició de l’a-
nomenada «Circavila», que es va
posar en marxa l’any passat amb el
primer certamen de circ. L’objec-
tiu: difondre les tècniques del circ
com a eina educativa així com
participar en aquesta nova edició,
que consolida el festival. L’espec-

tacles es va convertir en la prèvia
de la celebració nocturna. Després
del ple absolut de la nit d’estrena
de dijous, la segona jornada va
comptar amb tretze números més.
D’entre ells, van destacar els tirs
amb ballestes de la mà de la com-
panyia Duo Franco Vital; les acro-
bàcies aèries de Yana Serdyukova,
coneguda com la «Piaf russa» al
trapezi volant sense xarxa o l’ac-
tuació del japonès Arata Urawa,
que ha convertit el joc dels mala-
bars amb diàbolos en un art. 

La implicació de la ciutat
La celebració seguirà avui amb
altres activitats paral·leles al Jardí
-amb un espectacle de pallassos i
il·lusionistes- a les nou del vespre.
A les dotze de migdia la plaça de
l’Ajuntament també acollirà una

ballada de Sardanes de Circ. Aban-
da d’això i de les exposicions pro-
gramades, molts comerços s’han
adherit a la iniciativa participant al
concurs d’aparadors i també el

sector de la restauració. El Duran
Hotel & Restaurant de la ciutat, per
exemple, ha confeccionat un
menú inspirat en el món del circ,
que estarà disponible fins aquest

diumenge. Per 24 euros, s’hi podrà
degustar amanida de gules «equi-
libristes»; favetes acrobàtiques o
caixes màgiques de formatge fresc,
entre molts d’altres. 
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Uns 1.300 escolars
de la comarca
desfilen al Festival
del Circ tot i la pluja

L’espectacle de Vermell va oferir a la nit
trapezis volants, cintes aèries i malabars


ELS ESTUDIANTS van fer el recorregut fins arribar al recinte Firal, on es feia l’assaig general del segon
espectacle. Un grup d’estudiants disfressats passant per l’avinguda Vilallonga a ritme de tambors. Els
participants es van disfressar amb motius de circ Una de les espectacular actuacions d’ahir a la nit. 3
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L’Ajuntament de Figueres està
negociant també amb el consistori
del municipi veí de Vilabertran la
possibilitat de mancomunar di-
versos serveis com ara el transport
i l’aigua. L’alcaldessa de la ciutat,
Marta Felip (CiU), es va reunir
aquest dimarts amb el seu ho-
mòleg al municipi, Martí Armadà,
per abordar aquest tema tot i que
no en van trascendir més detalls. 

L’equip de govern ja va anunciar
amb l’aleshores alcalde, Santi Vila,
al capdavant la voluntat d’avançar
en aquest sistema per aglutinar
serveis amb poblacions de l’entorn
de Figueres amb l’objectiu d’eco-
nomitzar despeses. Amb qui pri-
mer es van dur a terme les nego-
ciacions va ser amb Vilafant. I ha
estat també amb ells amb qui pri-
mer s’ha tancat un acord. 

El precedent de Vilafant
Aquest mateix mes es va formalit-
zar la seva entrada a Fisersa, l’em-

presa que gestiona el servei d’aigua
a la ciutat i, d’aquesta manera, es
passarà a fer càrrec també de la
gestió de l’aigua a la població.
Així, assumirà el proveïment d’ai-
gües, el clavagueram, el
 sanejament i la depuració.  La si-
tuació va obligar a canviar els es-
tatuts de l’empresa municipal i a
treure representació al Consell
d’Administració als grups petits
de l’oposició.                         
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Figueres negocia també amb
Vilabertran mancomunar el
servei de transport i d’aigua

ECONOMITZAR ELS RECURSOS
El consistori va anunciar fa temps
la voluntat d’ajuntar serveis

L’exalcalde i ara Conseller,
Santi Vila, va anunciar fa

temps la voluntat del consistori de
negociar amb els municipis veïns la
mancomunació de serveis  amb l’ob-
jectiu d’economitzar recursos i donar
un millor servei. 



LA CLAU

Els alumnes van recórrer la
plaça Catalunya i l’avinguda
Vilallonga fins al Firal vestits
amb indumentària de circ

La segona actuació de la nit
va oferir números de tir amb
ballestes, acrobàcies àeries o
jocs malabars, entre d’altres

quest dijous es va do-
nar el tret de sortida a
la segona edició del
Festival de Circ Ciutat

de Figueres. 63 artistes de 13
 països diferents ompliran d’il·lu-
sió i màgia les faraòniques carpes
instal·lades al Recinte Firal fins el
proper dilluns 25 de febrer. La ca-
pital altempordanesa està d’enho-

rabona perquè, tot i la polèmica
pel trasllat del castell de Sant Fer-
ran a la nova seu, el certamen
continua a la ciutat i ara és el mo-
ment de consolidar aquest matri-
moni.

Des de fa molts anys Figueres ja
compta amb dues festes majors.
La tradicional que se celebra a
principis de maig, les Fires i Festes
de la Santa Creu, i el Festival
Acústica que, en aquest cas, exhi-
beix la seva potència i atracció a
cavall entre els mesos d’agost i se-
tembre. Doncs amics, tenim da-
vant dels nostres nassos una ter-
cera festa major en potència amb
tot el que això representaria per a
la ciutat i per a tot l’Alt Empordà.
Durant la seva primera edició, el
Festival Internacional de Circ Ciu-
tat de Figueres va arribar als
15.000 espectadors i, enguany,
s’espera que aquesta xifra s’enfili
per sobre els 20.000. Molts d’ells
són figuerencs o altempordanesos
però tampoc s’ha de menysprear
el volum de visitants que rep la
ciutat durant aquests dies.

Diversos sectors ja han mostrat
el seu suport al Festival de Circ
però encara hi ha un llarg camí a
recòrrer a l’hora de crear sinergies
al voltant de la mostra. Un esdeve-
niment amb desenes de milers

d’espectadors és un caramel mas-
sa temptador com per desaprofi-
tar. L’èxit i consolidació de la ter-
cera festa major figuerenca passa
perquè tothom se la faci seva i es
posin les bases per futures edi-
cions.

Fins i tot el calendari és un aliat
a favor d’aquesta proposta. Santa
Creu a primavera, Acústica a fi-
nals d’estiu i Festival de Circ a l’hi-
vern. L’atractiu de tot plegat és evi-

dent i ja és moment de deixar al
calaix els malentesos d’enguany i
toca gaudir de l’espectacle. Qui
encara no tingui entrada s’està
perdent una oportunitat única per
conèixer alguns dels espectacles
més innovadors i espectaculars
que es poden veure avui en dia, a
tot el món, sota una carpa de circ.
I això es pot gaudir a Figueres. I
això es pot disfrutar durant la ter-
cera Festa Major de la ciutat. Ben-
vinguts al major espectacle del
món.

A

UNA TERCERA
FESTA MAJOR
A FIGUERES

PERIODISTA

Dídac Moreno

«Tenim davant dels nassos
una tercera festa major en
potència amb tot el que
representaria per a la
ciutat i tot l’Alt Empordà»

«Fins i tot el calendari és un
aliat a favor de la proposta.
Santa Creu a la primavera,
Acústica a finals d’estiu i
Festival del Circ a l’hivern»
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L’ALT EMPORDÀ


