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ES VA FER DIUMENGE

DEL 8 AL 10 DEJULIOL

llers

llançà

El municipi reivindica aquest fruit com un símbol més enllà de les bruixes 
amb una festa que omple de centenars de parades el centre de la vil·la

En la cinquena edició, el festival d’arts escèniques porta al municipi una 
quinzena d’espectacles interdisciplinaris per a tots els públics

Milers de visitants omplen  
la 22a Fira de la Cirera

Claca: Música, teatre, circ i 
dansa per a tota la família 

ACN l llers  

A.Ventura l llançà  

n i el sol ni les altes tempera-
tures van fer minvar diu-
menge el nombre d’assis-

tents a la  22a edició de la Fira de la 
Cirera de Llers, que va multiplicar 
la seva població. Des de primera 
hora del matí, milers de persones 
van començar a recórrer el cen-
tenar de parades que omplien el 
centre de la vila, i que se sumaven 
a l’exposició de bruixes i de cot-
xes antics, o a l’espai dedicat a les 
bitlles catalanes.  La principal pa-
rada, però, estava situada davant 
de l’església, on centenars de per-
sones s’agrupaven per poder em-
portar-se caixes senceres de ci-
reres. 

La Fira de la Cirera de Llers, en la 
qual es bolca tot el poble, està or-
ganitzada per l’Associació Amics 
de Llers Cultura i Esbarjo i té com 
objectiu reivindicar aquest fruit-
que recol·lecten els productors lo-

el festival Claca de Llançà ce-
lebrarà del 8 al 10 de juliol la 
cinquena edició amb una 

programació formada per una 
quinzena d’espectacles de circ, 
dansa, teatre o música, pràctica-
ment tots gratuïts, i per a tots els 
públics. El festival programa en-
guany per primer cop una com-
panyia internacional, la francesa 
Les Bleus de Travail, que hi pre-
sentaran el seu espectacle Viat-
ge de noces, una comèdia anima-
da per una parella atípica, un gos 
i un Fiat 500 capritxós. De la pro-
gramació en destaca també el solo 
de dansa del ballarí Quim Bigas, 
amb Molar, un dels èxits del Sis-
mògraf 2016.

En l’apartat teatral, Claca porta-
rà la presentació de Ventura, pre-

centenars de parades. totes les cireres que es venen a la fira són del poble

les bleus de travail. la companyia francesa, a ‘le voyage de noces’
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cals, com un dels símbols de la vi-
la més enllà de les bruixes. “Llers 
és terra de cireres pel clima i el 
terreny. La cirera d’aquí és espe-
cial, té un gust molt dolç, una tex-
tura bona i en tenim molta varie-
tat”, va explicar Joan Sagué, pre-

mi al millor espectacle d’arts es-
cèniques produït a les comarques 
gironines de l’Associació Gironi-
na de Teatre; De pas, la vida en 
clau d’un clown, de La Industri-

sident de l’associació. No obstant 
això, enguany els productors lo-
cals han patit a l’inici de la tempo-
rada, a causa de les fortes pluges 
de les darreres setmanes, que han 
fet malbé les varietats més prime-
renques. n

al Teatrera, i Revolution, de I per 
què, no? Pel que fa a la programa-
ció musical, destaquen els con-
certs familiars de The Pinker To-
nes i de Xavi Lozano.n

A.Ventura l la jonquera  

A.Ventura l figueres  

l a Jonquera va celebrar diu-
menge 12 hores de Cultu-
ra Popular Catalana, en 

què van participar els  Vailets de 
l’Empordà. Els castellonins van 
començar la demostració amb 
un pilar de 4 total. La colla va ai-
xecar la construcció per sota, la 
va caminar mentre la girava i va 
arribar a plaça girant-la sobre si 
mateixa, abans de descarregar-
la per dalt, i va arrencar una forta 
ovació del públic.

F igueres es va omplir durant 
quatre dies, de dijous a diu-
menge, d’activitats dedi-

cades a la gent gran, que van re-
gistrar un gran èxit de participa-
ció. Els actes més multitudinaris 
de la quarta edició de la Fira de 
la Gent Gran van ser, dissabte i 
diumenge, els que van tenir lloc 

JORNADA CASTELLERA

ES VA CELEBRAR DIUMENGE

la jonquera

Figueres

els Vailets recuperen 
els castells de 7

Èxit de públic a la Fira 
de la gent gran

Superada la ronda de pilars, a la  
primera ronda dels castells, els 
blau cel van treure la torre de 6 
per iniciar tanda i descarregar-la 
amb fermesa.  En el torn del 4 de 
7, després d’un intent desmun-
tat, la colla va tornar a anotar 
una construcció de 7 pisos al seu 
marcador. Previ a l’última ronda 
de pilars, els Vailets van anotar 
un nou 3 de 6 amb agulla. 

Per tancar la diada, els castello-
nins es van atrevir amb 2 pilars 
de 5 simultanis, un dels quals 
només van poder descarregar. n

a la Rambla i a la plaça Catalu-
nya, com ara les activitats d’ani-
mació esportiva i de balls tradi-
cionals i de saló, la gimcana del 
600, l’exhibició de les escoles de 
dansa, la xerrada d’exjugadors 
del Barça, la desfilada de ves-
tits de paper, l’audició de sarda-
nes o el dinar popular, en el qual 
van  participar gairebé uns 400 
comensals.n

jornada d’èxit. l’actuació dels castellonins a la plaça de l’ajuntament

exhibició. de balls tradicionals, a la rambla de Figueres
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