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‘The week in Football’
amb Barney Griffiths, 
tertúlia sobre futbol

Convidats:
Ben Pugsley
Mark MacCourt
Steve Varley

AVUI de 18 a 19 h

El sistema de seguretat
instal·lat a l’aeroport de
Lleida-Alguaire és “asse-
nyat i suficient amb rela-
ció al trànsit”, segons el
delegat del govern a Llei-
da, Ramon Farré. La boira,
que afecta des de fa setma-
nes la plana de Lleida, ha
obligat aquest cap de set-
mana a desviar vols als ae-
roports del Prat i de Reus.
El majorista de viatges
Thomas Cook i la compa-
nyia aèria Arkia van tras-
lladar els passatgers en au-
tobús. L’any passat, el go-
vern i les companyies aè-
ries van acordar-ne el pro-
tocol pels dies de boira.

Durant l’hivern, els vols
a Alguaire es concentren
els caps de setmana. L’ae-
roport disposa d’un ILS
(instrumental landing

system) de nivell 1. “És su-
ficient. Seria impensable
per costos instal·lar un sis-
tema reservat a aeroports
internacionals de la di-
mensió del Prat, Madrid o
Nova York”, segons Farré.
La inversió estimada de
posar en marxa un siste-
ma similar al del Prat se-
ria de cinc milions, i dos
milions més de manteni-
ment anual. “Al Prat, hi
deu volar un avió cada mi-
nut, i aquí, set setmanals.
La comparació és odio-
sa.” Farré hi ha afegit: “A
més, tots els aeroports
del món estan tancats,
un dia o un altre, a causa
de la meteorologia.”

Des de la inauguració
de l’aeroport fa cinc anys,
la boira ha obligat a des-
viar una desena de vols,
tot i que aleshores es va
assegurar que no ocasio-
naria problemes. ■

Descarten un
nou antiboira
per a Alguaire

Eva Pomares
LLEIDA

a La Generalitat diu que l’actual és
“suficient amb relació al trànsit i el cost”

L’aeroport d’Alguaire, afectat per l’espessa boira de
dissabte passat, que va obligar a desviar l’avió d’Arkia ■ ACN

“Aquesta quarta edició
significa el salt a primera
divisió del festival”, avisa
Genís Matabosch, direc-
tor del Festival Internacio-
nal del Circ Ciutat de Fi-
gueres. Del 26 de febrer al
3 de març, més de vuitan-
ta artistes procedents de
disset països actuaran a
Figueres. Aquestes dues
xifres apugen el llistó de
les edicions anteriors,
amb més artistes i més pa-
ïsos representats, tot i que
es mantenen l’exigència i
la filosofia amb què es va
iniciar ara fa quatre anys:
portar a Figueres actua-
cions de primer nivell i que
no s’han vist mai abans a

Europa. Matabosch presu-
meix d’un salt qualitatiu
per aquest 2015, basant-
se en el fet que s’estrenarà
una vela (més alta, amb
més volum i sense colum-
nes per facilitar la visió de
360 graus) que permetrà
presentar a Figueres es-
pectacles que no s’hi po-
dien veure fins ara: atrac-
cions de gran volada com
la dels trapezistes volants
del Circ Nacional de Pyon-
gyang (Corea del Nord),
que serà una de les actua-
cions destacades.

En total, la programa-
ció d’aquest 2015 reunirà
24 actuacions. Una pro-
gramació que pretén por-
tar a Figueres el bo i millor
del circ: trapezistes vola-
dors, malabars, pallassos,

equilibristes i, aquest any
per primer cop, especta-
cles de màgia. En aquest
apartat, també per primer
cop, el festival presenta un
artista català, Raul Black.

Es veuran actuacions
de Cuba, amb el duo Sixto
& Lucía (uns il·lusionistes
que van canviant de ves-
tuari cada dos segons); Ni-
caragua, amb el duo Solis
en el gènere de mà a mà, i
l’Uzbekistan, amb l’atrac-
ció dels forçuts del Duo
Strongmen. Una altra ac-
tuació destacada serà l’es-
pectacle Salvador, amb el
malabarista Pavel Yeusiu-
kevitx, de Bielorússia. La
particularitat d’aquest nú-
mero és que ha estat con-
cebut i dissenyat pel rus
Alexander Grimaylo. ■

a Uns vuitanta artistes actuaran a la ciutat a L’alçària de
la nova vela permetrà incorporar-hi noves actuacions

Més artistes en el
Festival del Circ
Ciutat de Figueres

Esteve Carrera
FIGUERES

Els trapezistes volants del Circ Nacional de Pyongyang (Corea del Nord) ■ EL PUNT AVUI

El monitor acusat
d’abusos admet
els tocaments

SUCCESSOS

JUDICIAL

A presó dos dels
detinguts pel
crim de Cabanes
El jutjat d’instrucció número
2 de Figueres ha enviat a la
presó dos dels detinguts pel
crim de Neus Juanola, de 75
anys, morta a Cabanes el
març passat. Tot i que tots
dos es van acollir ahir al dret
a no declarar, la jutgessa els
creu sospitosos dels delictes
d’assassinat amb traïdoria i
acarnissament. A banda del
seguiment de les trucades
telefòniques, la investigació
del cas inclou el relat de dos
testimonis. Un d’ells, un de-
linqüent habitual que va ex-
plicar a la policia que Antonio
García Carbonell, de 77 anys,
li va confessar que ell i Oriol
Boyer, un individu de 29
anys, van assaltar una ancia-
na a Cabanes, que la van ma-
tar, però que no van aconse-
guir el botí de l’empresa de
pinsos. ■ ÒSCAR PÌNILLA

Josep Castiella, el monitor de
Lloret de Mar acusat d’abusos
sexuals a menors, va ser jutjat
ahir a l’Audiència de Girona,
on va admetre els fets que se
li imputen. Durant bona part
de l’interrogatori, es va limitar
a contestar amb un sí a les
preguntes de la fiscal. Va re-
conèixer haver fet tocaments
a 17 nens, d’entre 4 i 9 anys, i
va confirmar que es va gravar
amb el mòbil mentre li realit-
zava a un d’ells una fel·lació
en una aula de l’escola Àngels
Alemany. En aquest col·legi,
Castiella hi havia fet classes
extraescolars de guitarra, ten-
nis i psicomotricitat (la majo-
ria dels abusos van tenir lloc
entre el 2011 i el 2012). Havia
muntat, a més, casals de Set-
mana Santa, d’estiu i de Nadal
a l’Àngels Alemany i al CEIP
Pere Torrent. ■ G. P. / Ò. P.


