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El Festival Internacional del Circ
de Figueres, que se celebrarà del 20
al 24 de febrer, ja ha venut a un mes
de l’esdeveniment 15.000 de les
30.100 entrades que hi ha dispo-
nibles. Una xifra que, segons l’al-
caldessa Marta Felip, suposarà
una assistència superior a la de l’e-
dició de l’any passat. El certamen,
a més, va anunciar ahir les dues úl-
times atraccions que els faltaven
per concretar. Es tracta de la con-
torsionista nord-americana, Jor-
dan Mc Knight, que amb només 16
anys ja està considerada com una
de les quatre millors del món en
aquesta disciplina. L’altre estrena
en escenari europeu serà la de la
Troupe del Circ Nacional de Py-
ongyang, una de les companyies

més prestigioses del món en
aquesta especialitat. 

El seu promotor, Genís Mata-
bosch, va insistir ahir en què el car-
tell d’enguany consolida la solidesa
de la tercera edició d’aquest festi-
val. També s’oferiran una vintena
d’activitats paral·les i gratuïtes a la

ciutat. 
La maquinària es posarà en

marxa a principis del mes vinent
per muntar l’enorme carpa al re-
cinte Firal, aquest any amb enca-
ra més superfície. I continuarà
amb la paulatina arribada dels
diferents ingrants de les atrac-

cions que es podran veure en els
diferents espectacles programats
durant cinc dies. En total, seran 75
artistes de 14 països diferents però
a l’esdeveniment hi participaran al
voltant d’unes 200 persones. «Els
hotels de la ciutat estan registrant
uns nivells d’ocupació altíssims per
l’expectació que genera el Festival»,
diu Matabosch. 

Segons diu, si no hi ha lesions o
problemes de visats de darrera
hora, el cartell del certamen que-
da tancat amb la contorsionista i la
troupe de Corea del Nord, que
combina balança russa amb les
barres fixes en el volteig aeri. 

Activitats paral·leles
A banda d’això, la ciutat s’omplirà
de múltiples activitats com ara
exposicions, conferències, pre-
sentacions de llibres o concursos
d’aparadors decorats. Una d’elles
serà la que oferirà el periodista i co-
missari de l’Any Dalí, Josep Playà,
sobre la vinculació del geni amb el
Circ, que es farà el 13 de febrer al
Teatre Museu-Dalí. 

També se celebrarà una Fira
Internacional de col·leccionisme,
una exposició amb algunes de les
peces de la col·lecció de Circus Arts
Foundation i d’altres amb foto-
grafies d’anteriors edicions. 
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el certamen ja ha tancat
les dues atraccions
pendents amb artistes de
primer nivell internacional



El Festival del Circ ven la meitat
de les 30.100 entrades disponibles

Una de les actuacions dels nord-coreans Troupe del Circ de Pyongyang.
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El castell de Sant Ferran de Fi-
gueres va acollir ahir al migdia un
acte per commemorar el 204 ani-
versari de la mort del General Ál-
varez de Castro. L’acte va comptar
amb la participació de la divisió
que porta el nom del general i va
acabar amb una ofrena floral.
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El castell homenatja a
Álvarez de Castro

figueres
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Breus

Després que el sindicat CSIF car-
regués durament contra l’exdirec-
tor de la presó de Figueres i ara fu-
tur director de la nova del Puig de
les Basses, Josep Font, ara ha estat
CCOO qui ha demanat a Justícia
que reconsideri el seu nomena-
ment. En dues missives enviades al
departament i al seu Secretari Ge-
neral, el sindicat diu que Font «pro-
voca tensions de plantilla i amb la
secció sindical i que, fins i tot, s’ar-
riba a l’incompliment de resolu-
cions de la propia direcció General
de Serveis Penitenciaris». A més, as-
seguren, en la seva trajectòria pro-
fessional «ha mantingut una actitud
generadora de problemes i con-
flictes així com una incapacitat per
crear grups de treball». Per tot això,
reclamen als responsables del de-
partament que canviïn la seva po-
sició al respecte ara que «encara és
reversible». 
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CCOO també carrega
contra Josep Font

figueres

L’Ajuntament del Port de la Selva
i el Memorial Democràtic de la Ge-
neralitat han organitzat unes jo-
randes del 25 de gener al 23 de fe-
brer per commemorar els 75 anys
del final de la Guerra Civil. El primer
acte serà dissabte amb l’homenat-
ge a les víctimes que inclourà la des-
coberta d’una placa a una plaça a to-
car el carrer de la Costa, un punt ar-
rassat per les bombes. Les jornades
comptaran amb visites a un refugi,
exposicions i xerrades. 
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Homenatge a víctimes
de la Guerra Civil

port de La seLva

Els Mossos d’Esquadra i la Poli-
cia Local de Castelló d’Empúries
han detingut un dels responsables
del robatori a l’Ajuntament el 10 de
gener després que intentés co-
brar un taló nominal en una enti-
tat de Figueres.  El xec de 2800 eu-
ros anava a nom de l’Ajuntament
de Castelló i no el va poder cobrar.
A més, això va fer saltar immedia-
tament les sospistes i les imatges
de les càmeres de vigilància van
permetre més tard detenir-lo. Les
investigacions continuen obertes
i no es descarta que hi hagi més
persones implicades. El jove po-
dria formar part d’un grup que
hauria fet robatoris entre Figueres,
Castelló i Roses. 

El modus operandi en diferents
robatoris seria similar, el que fa sos-
pistar que podrien ser les mateixes
persones les que han protagonit-
zat diversos incidents. Només a
Castelló d’Empúries s’han pro-
duït en els darrers mesos robato-
ris a cases particulars, establi-
ments comercials i l’Ajuntament de
Castelló on van entrar dues vega-
des en una setmana. 

Quan la setmana passada un
jove va adreçar-se a una entitat de
Figueres per cobrar un taló la sos-
tracció del qual havia estat de-

nunciada i que a més anava a
nom de l’Ajuntament es va iniciar
la investigació per arribar fins a
aquesta persona, el que les càme-
res de seguretat de l’entitat ban-
cària van facilitar. El noi va acabar
detingut com a responsable dels
robatoris a l’Ajuntament. 

La primera vegada que hi van
entrar es van acabar emportant
quatre ordinadors i quatre telèfons
vells, a banda de regirar tot el con-
sistori. Van intentar obrir una de les
dues caixes fortes existents amb
una serra radial però no van poder.
La segona caixa forta de la que dis-
posa l’Ajuntament es va trobar al
lavabo. Es creu que probablement
la intenció era de llançar-la per la
finestra però no van tenir temps.
Els lladres van accedir a l’edifici
justamnet per una finestra d’un la-
vabo. L’alarma es va disparar abans
que la inutilitzessin impedint que
pogués alertar correctament. Co-

neixedors que hi havia la possibi-
litat que no s’hagués pogut repo-
sar correctament en pocs dies el
sistema d’alarma, el 10 de gener
van tornar a entrar a robar. Aques-
ta vegada, segons les informa-
cions facilitades, portaven un ta-
ladre percutor amb el que van
poder obrir la caixa forta de l’Ofi-
cina Municipal d’Atenció al Ciu-
tadà (OMAC). Es van emportar
3000 euros en metàl.lic i els tres ta-
lons nominals, el de més valor
econòmic de 2800 euros. El total
ascendia a uns set mil euros. Els di-
ners eren cobraments que estaven
a la caixa de l’Oficina Municipal

d’Atenció al Ciutadà (OMAC). 
El que no s’esperava és que els

lladres intentessin cobrar un taló
que anava a nom de l’Ajuntament
de Castelló. El fet que hagi estat així
fa pensar que no es tracta d’un
grup professional. A partir de la pri-
mera detenció, la investigació con-
tinua oberta i podrien produir-se
de noves. 

Els dos robatoris a l’Ajuntament
van portar el govern a agilitzar la
contractació del servei de càmeres
de vigilància a edificis munici-
pals. De moment s’ha col.locat
un sistema de seguretat a la casa
consistorial. 
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Detenen un lladre que va intentar
cobrar un xec robat a l’Ajuntament 

Les càmeresdel banc han permès arribar fins al jove que també es van endur 3.000 € en metàl.lic

Les càmeres de vigilància instal.lades al pati de l’Ajuntament. 
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La policia continua la
investigació i no descarta que
es produeixin més detencions
en els propers dies

Es creu que un grup podria ser
el responsable de robatoris
que s’han produït entre
Figueres, Castelló i Roses 


