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L’Ajuntament de Figueres ha
anunciat que està treballant per
convertir-se l’any 2018 en «capital
mundial del circ, coincidint amb el
250è aniversari de l’arribada del
circ a l’Estat espanyol. Per això, pre-
veu un ambiciós projecte amb un
museu permanent on exposar l’ex-
tensa col·lecció del promotor del
Festival Internacional, un centre
d’alt rendiment per a artistes d’ar-
reu del món i una carpa perma-
nent amb un espectacle resident
durant mig any. L’alcadessa, Mar-
ta Felip, té previst reunir-se avui
mateix amb el ministre de Cultu-
ra, José Ignacio Wert, per tractar la
qüestió i sondejar l’interès del Go-
vern espanyol pel  complex cir-
cense. 

L’anunci de l'ambiciós projecte
es va fer públic ahir durant la roda
de premsa de valoració de la 4a
edició del Festival, que es va clou-
re dilluns de la setmana passada.
De fet, el director del festival i pro-
motor del projecte de la Ciutat
del Circ, Genís Matabosch, va as-
segurar que els més de 30.000 es-
pectadors de la darrera edició del
certamen «són el millor aval i pla-
taforma» per «afrontar nous reptes»
que portin Figueres a ser referent
mundial del món del circ durant
tot l’any i no només «capital euro-
pea del circ durant cinc dies». En

aquest sentit, va dir que el primer
repte serà aconseguir que la ciutat
sigui declarada capital mundial
del circ d’aquí a tres anys prenent
el relleu a la ciutat suïssa de Gine-
bra, que en va ostentar el títol
anys enrere. Matabosch diu que, a
diferència d’aquesta, que ho va
ser durant un any, Figueres opta-
ria a ser-ho de forma «perma-
nent» intentant fer coincidir l’efe-
mèride amb la inauguració del
que ja anomenen «Ciutat del Circ». 

La voluntat de crear un museu
dedicat al circ fa anys que està
sobre la taula i Matabosch ja ho ha
reivindicat en diverses ocasions. La
fundació Circus Arts Foundation té
un fons importantíssim que, in-
sisteixen, necessita un espai esta-
ble. Però no tan sols això. El pro-
jectepreveu també un macro-com-
plex cultural i d’oci que abordarà
l’univers del circ des de totes les
vessants. Així, a banda del museu
que es nodrirà de fons propis de la
fundació i de col·leccions vingudes
d’arreu del món, la Ciutat del Circ
acollirà també un estudi de crea-
ció, un centre d’alt rendiment per
formar artistes i una carpa per-
manent amb un espectacle resi-
dent mig any, entre d’altres.

Matabosch va assegurar ahir
que el projecte està molt avançat
després de «tres anys de feina».
Compte amb el suport de l’Ajun-

tament i, per això, l’alcaldessa té
prevista per avui mateix una tro-
bada amb el ministre de Cultura.
Malgrat no donar-ne gaires de-
talls, tant Felip com Matabosch van
assegurar que els eixos del projecte
«estan molt clars i definits» i que
«només cal posar-se a treballar
per a fer-ho realitat». 

En aquest sentit, Matabosch va
afegir que, per les dimensions del
què es vol fer, cal temps per trobar
una emplaçament bo a la ciutat on
ubicar-lo. El que sí ha avançat és
que seguirà el model de molts
museus nord-americans que, tot i
comptar amb el suport econòmic
inicial de les institucions, són ad-
ministrats per fundacions privades.

Sobre la magnitud del projecte,
Matabosch diu que Figueres i Circ
«són ja un binomi indissociable»
amb prou actius per tirar-lo enda-
vant amb garanties. Les quatre
edicions del Festival del Circ de Fi-
gueres han posat, diu, la ciutat al
mapa del món del circ i han de-
mostrat que el públic volia gaudir
d’un certamen d'aquestes carac-
terístiques i que, un cop conèixe-
dors del seu univers, donaran su-
port a iniciatives com la Ciutat
del Circ.

Pel què fa al balanç de la 4a edi-
ció del Festival, tots dos van cele-
brar les xifres aconseguides amb
més de 30.000 espectadors i un
percentatge d’ocupació del 92%

en les funcions programades. En
aquest sentit, van coincidir a dir
que «Figueres tindrà festival per
molts anys» tant per l’èxit de públic
com pel «retorn econòmic indis-
cutible» que, diuen, suposa per a
la ciutat i la projecció que li dóna. 

A més, Matabosch va destacar
que, amb només quatre edicions,
el de Figueres ja s’ha convertit en
el segon festival més important
d’Europa, després del de Monte-
carlo. A banda d’això, diu que en-
cara té marge de creixement amb
una aposta decidida per a tancar
convenis amb touroperadors in-
ternacionals, especialment fran-
cesos, així com amb la millora de
la qualitat dels espectacles. 

A banda de les funcions de circ,
la vintena d’activitats comple-
mentàries va tenir més de 7.000 vi-
sitants i espectadors. Per exemple,
les funcions del pallasso David
Larible al Jardí van comptar amb
1.697 persones. En l’apartat dels
comptes, Matabosch va assegurar
que els 676.671 euros del pressu-
post es van cobrir principalment
amb recursos propis del taquillat-
ge i els serveis de restauració que
van sumar 440.000 euros. La resta
del pressupost s’ha cobert amb
els 160.000 euros de subvencions
públiques i els poc més de 75.000
euros aportats per empreses pri-
vades. 
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Figueres projecta crear un centre d’alt
rendiment d’artistes del circ per al 2018

L’Ajuntament vol convertir la ciutat en capital mundial de la disciplina també amb un museu i una carpa permanent

L’oficina d’Habitatge del Consell
Comarcal ha atès un total de
17.637 consultes (10.371 de les
quals han estat presencials) durant
el 2014. La xifra un increment del
5% respecte de les consultes fetes
l’any anterior.  L’espai va entrar en
funcionament el segon semestre
de 2012 i es fa càrrec de l’atenció
ciutadana en aquesta matèria dels
68 municipis de la comarca, arran
d’un conveni signat amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya. Du-
rant el segon semestre d’aquell
primer exercici es van realitzar
3.404 atencions i, durant el 2013,
la xifra va pujar fins a les 9.708. 

Pel què fa als diversos serveis
que ofereixen, al llarg de l’any pas-
sat es van resoldre favorablement
226 prestacions per al pagament
del lloguer d’un total de 376 peti-
cions. Es tracta d’un ajut a fons per-
dut d’un import d’entre 20 i 200 eu-
ros mensuals per a fer front al llo-
guer de famílies amb ingressos

baixos i en risc d’exclusió social. 
A més, l’any passat es van con-

cedir 114 ajudes d’urgència (da-
vant de les 82 de l’any anterior) per
a poder pagar hipoteques o llo-
guers en casos puntuals i excep-
cionals que serveixen sobretot per
a evitar desnonaments judicials
per impagaments. Des de fa ga-
irebé un any i mig, es va signar
també un conveni amb l’Agència
d’Habitatge per tal de prestar des
del Consell el servei d’Ofideute. L’a-
ny passat es van gestionar un total
de 51 expedients vinculats a l’as-
sessorament a les famílies amb di-
ficultats per atendre el pagament
de prèstecs hipotecaris. 

Crida al lloguer social
L’oficina també compta amb un
programa de mediació pel  lloguer
social, en aquests moments hi ha
61 contractes signats. Des de l’en-
titat fan una crida als propietaris
perquè la demanda ja és superior
a l’oferta que hi ha. 
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L’Oficina d’Habitatge del
Consell atén més de 17.600
consultes durant el 2014

Una de les atraccions guanyadores del 4rt Festival del Circ. 

CONXI MOLONS

L’assemblea local d’Unió ha tor-
nat a escollir a l’actual primer ti-
nent d’alcalde i regidor d’Hisenda,
Manel Toro, com a primer candi-
dat per a llista de CiU a les prope-
res eleccions municipals de Fi-
gueres. L’acte, celebrat dijous al
vespre, va ratificar la proposta
presentada per l’executiva local i
que deixa els següents llocs en
mans de Dolors Pujol (actual re-
gidora de Benestar Social); Núria
Galimany; Pau Muñoz; Assumpció
Pairutó; Josep Obradors; Josep
Moll i Rafael Benages. 

Toro assegura que els objectius
de la candidatura passen per «tre-
ballar per Figueres, amb dedicació
intensa, honestedat i transparèn-
cia, per millorar la ciutat, donar

prioritat a les persones i als temes
socials». A més, insisteix que la
principal aposta és per «la marca
Empordà i Figueres com a ele-
ment de dinamització econòmica
i social»

Toro tornarà a liderar el primer
lloc de la candidatura d’Unió dins
la llista de CiU i ho farà després
d’un mandat marcat, també, per la
seva imputació en el cas Manga.

L’edil, que sempre ha defensat la
seva innocència i ha reclamat que
s’acceleri el procés, ha comptat
amb el suport del partit i ha man-
tingut els càrrecs, malgrat que en
un primer moment els va aban-
donar de manera provisional sen-
se que el procediment avancés. De
la llista desapareix l’actual regidor
de Seguretat, José Luís Yécora,
que ha estat vuit anys en el càrrec. 
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Unió torna a escollir Manel Toro
de candidat per a la llista de CiU

L’assemblea va ratificar
la proposta de l’executiva
local amb Dolors Pujol i
Núria Galimany, al dos i tres



Muñoz, Galimany, Toro, Pujol, Pairutó, Moll i Obradors. 
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