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El bon temps va acompa-
nyar ahir la segona jornada
de la popular Fira del Circ
al Carrer de la Bisbal, fins i
tot un excessiu bon temps,
ja que va fer molta calor du-
rant el migdia i les primeres
hores de la tarda. Cap al
vespre va anar refrescant i
cap a les set de la tarda, co-
incidint amb la segona ac-
tuació dels acròbates
Cirq’ulation Locale a la
plaça del Castell, o l’espec-
tacle del pallasso britànic
Fraser Hooper a la plaça de
la Pietat, els carrers de la
Bisbal ja estaven literal-
ment desbordats de públic,

gràcies a una àmplia i
atractiva oferta d’especta-
cles gratuïts. Avui, l’última
jornada de la fira comença-
rà a les onze del matí al pas-
seig, amb els titelles de Pa-
mipipa, i s’allargarà fins
gairebé a la mitjanit, des-
prés d’una dotzena d’es-
pectacles diferents, amb
espais i horaris que es po-
den consultar al web
www.firadecirc.org. Una
novetat d’última hora és la
incorporació del malaba-
rista Sebas per completar
els deu minuts d’actuació
de Get The Shoe a la plaça
Jacint Verdaguer (19.40 h).

Ple absolut ja des
de divendres a la
Bisbal a la Fira de

Circ al Carrer
Van triomfar les acrobàcies amb
trampolí de Cirq’ulation Locale

XAVIER CASTILLÓN / La Bisbal d’Empordà

● La XIII Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà ha
assolit rècords d’assistència ja des de la jornada inaugural.
Si normalment el divendres era un dia gairebé exclusiu del
públic local, aquest any les primeres hores de la fira han re-
gistrat un públic molt nombrós, atret per les acrobàcies
dels belgues Cirq’ulation Locale i altres espectacles.

Tres imatges dels espectacles que es van presentar ahir a la fira. / JOAN SABATER


