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Els treballs d’execució del gira-
tori de la plaça del Sol, a la cruïlla
de l’avinguda Salvador Dalí amb
el carrer Empordà, comportaran
talls de circulació en alguns car-
rers i també restriccions al tràn-
sit. Els treballs, que està previst
que durin set mesos, han de co-
mençar aquest dimecres i s’han
dividit en quatre fases. Tècnics de
l’Àrea d’Urbanisme i de la Guàr-
dia Urbana van fer la setmana
passada una reunió informativa

amb els veïns i comerços per ex-
plicar-los el Pla d’Obres previst
per Foment. 

L’empresa adjudicatària ja s’ha
instal·lat a l’antiga Oficina de Tu-
risme, que serà la seva seu tècni-
ca mentre durin les obres. Durant
la primera fase dels treballs,  es
mantindrà la circulació a la car-
retera N-260 i l’avinguda Dalí
(antiga N-II) tot i que amb res-
triccions a la calçada. 

En el cas de l’avinguda, només
es podrà circular per un dels dos
carrils per sentit que hi ha actu-
alment. També està previst que es
facin els treballs de la part del
centre de la rotonda i el carrer
Manuel de Falla es tallarà i només

s’hi permetrà l’accés a veïns. La
resta del trànsit es desviarà pel
carrer Empordà. 

Demolicions
D’altra banda, també està previst
que al llarg de les dotze primeres
setmanes es facin demolicions i
el nou paviment, així com la reti-
rada de part de la vorera de l’a-
vinguda i el Manuel de Falla. 

La segona part durarà aproxi-
madament vuit setmanes més i
implicarà fer passar el trànsit per
la nova calçada ja feta, envoltant
la illeta central per la banda es-
querra mantenint, de nou, un sol
carril de circulació per sentit. Pel
que fa a la N-260, quedarà limi-

tada amb un carril de sortida del
giratori i es faran servir, d’entra-
da i sortida, els carrers Poeta
Marquina i Manuel de Falla, fins
llavors tancats. En canvi, es res-
tringirà l’accés als carrers Rodes,
Lasauca –que en principi hauria
de passar a ser d’entrada a la ciu-
tat quan acabin les obres– segons
el Pla de Mobilitat– i Tortellà, a
l’altra banda de l’avinguda. 

Pel que fa a la tercera part dels
treballs, la circulació i les restric-
cions seran pràcticament les ma-
teixes que a la segona fase, i a la
quarta i darrera part de l’obra es
faran els acabats, la senyalització,
així com una illeta triangular al
primer tram de l’avinguda Dalí.  
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Set mesos seguits de restriccions i canvis 
per l’obra del giratori de la plaça del Sol

Els treballs inclosos 
a la primera fase comencen
aquesta setmana
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El grup municipal del PP ha

presentat diverses al·legacions a
les Ordenances del 2017, com ara
la reducció d’un 10% del tipus de
gravamen de l’Import de Béns
Immobles (IBI). Que es modifi-
qui el percentatge de pagament i
el termini per pagar l’IBI i que
es pugui fer de la següent mane-
ra: l’1 d’abril (40%), l’1 de juliol
(30%) i l’1 de novembre (30%).
També demana, entre altres pro-
postes presentades dins del pe-
ríode d’al·legacions, la bonificació
automàtica del 5% en el paga-
ment de l’IBI de rebuts anticipats
i  d’un 3% al pagament de l’IBI de
rebuts domiciliats.
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El PP presenta
al·legacions per
demanar la rebaixa
del 10% de l’IBI

El suport econòmic que el Fes-
tival Internacional del Circ de Fi-
gueres ha rebut els darrers quatre
anys per part de l’Ajuntament  ha
permès que es consolidés i crei-
xés, amb una programació que
busca cada any superar-se. El
conveni amb el consistori finalit-
za el 2017, però l’Ajuntament de
la ciutat ha deixat clar que l’esce-
nari de futur està garantit: “l’hem
de portar a fer-se gran” i això vol
dir oferir el suport, almenys sis
anys més, al Festival del Circ, do-
tar també la ciutat del Museu del
Circ, un equipament estable que
projecti Figueres més enllà dels
dies que dura el certamen i treba-
llar en la declaració de la Capita-
litat mundial de Figueres com a
Ciutat del circ el 2018. Marta Fe-
lip ha fet aquestes declaracions en
la presentació, a  l’Hotel Duran,
del cartell de la sisena edició del
Festival, que es farà del 16 al 20 de
febrer.

Buscant finançament
Per garantir aquest escenari de fu-
tur, l’Ajuntament de Figueres ja
s’ha reunit amb el conseller de
Cultura, Santi Vila, per  tal de bus-
car finançament tant per al futur
edifici com per a la programació
d’activitats de la Capitalitat.

Mentrestant, la sisena edició
està ja en marxa i  el director del
Festival del Circ, Genís Mata-

bosch, ha fet èmfasi en el repte ar-
tístic que suposa cada any portar
24 atraccions inèdites a Europa
en una aposta per l’excel·lència ar-
tística que ha situat el Festival en-
tre els cinc millors del món.  La se-
lecció d’artistes –n’hi haurà 82 de
12 països diferents– no s’ha tan-
cat encara, està pendent de la vi-

sita a dos festivals a la Xina, però
enguany seran protagonistes els
artistes procedents d’Etiòpia i l’A-
mèrica Llatina. Entre les prime-
res atraccions confirmades, hi ha
alguns números guanyadors en
festivals de circ internacionals. De
Rússia, es podrà veure el Premi
plata, Prolipin Acrobatic Quartet,

d’acrobàcies en grup. De Xile, ar-
riba un número de contorsió ex-
trema de Gino Valentino; hi serà
present la Troupe Grechuskin de
Rússia, amb combinats de salts i
nou artistes que han estat pre-
miats al Festival Internaciona de
Circ Nikulin de Moscou; Vladis-
lava Naralaeva d’Ucraïna, una

jove artista de setze anys portarà
un número de força i contorsió;
del mateix país el clown Bilby; i fi-
nalment, d’Etiòpia, arriba el Trio
Triology.

Creen la funció de l’espectador
Una altra de les novetats  és que
hi haurà una representació més,
la funció de l’espectador, el dilluns
a la tarda, amb un preu únic de tot
l’aforament a 17 euros, i amb l’ob-
jectiu d’equilibrar el nombre de
semifinals, absorbir la quantitat
d’espectadors que l’any passat es
van quedar fora a la Gala d’Or i
oferir un preu assequible per a
tothom.  La prevenda d’entrades
avança a bon ritme i ja hi ha
10.000 entrades venudes.

En  total, aquest any hi haurà
quinze funcions (11 destinades al
públic obert i 4 més per al públic
escolar) a la Carpa, sense colum-
nes interiors, que té  una cabuda
per a 2.206 espectadors i un afo-
rament de 33.090 butaques.
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DEL 16 AL 20 DE FEBRER DEL 2017

L’Ajuntament
garantirà un
escenari de futur
al Festival del Circ

L’edició d’aquest festival és la darrera que se celebra amb el conveni
actual amb l’Ajuntament, que els garanteix una part del finança-

ment. Mataboshc ha explicat que l’administració aporta una quarta part,
uns 143.000 euros previstos del pressupost que ronda els 600.000 euros. Un
12% són patrocinis privats i la resta, un 63%, del taquillatge. Per garantir la
legalitat de futures edicions es farà una fórmula diferent, que implicarà
 obrir una convocatòria de subvencions a finals d’any. A més, des de l’Ajunta-
ment, s’està treballant per tenir un edifici cultural estable i en les activitats
de la capitalitat mundial de Figueres com a Ciutat del Circ.  De fet, hi ha so-
bre la taula la proposta que es faci a la Casa Nouvilas, que l’Ajuntament i el
Consell van adquirir per gairebé quatre milions d’euros el 2008 i a la qual,
fins ara, no s’ha donat cap ús. FIGUERES | REDACCIÓ
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El conveni vigent amb el Festival s’acaba el 2017

Les atraccions procedents d’Etiòpia i Amèrica
Llatina  protagonitzen el cartell de la sisena
edició que se celebrarà del 16 al 20 de febrer
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El Festival del Circ Ciutat de Figueres “és una de les activitats de Figueres amb més alt grau d’internacionalització, i
ha situat la ciutat al món en matèria de circ”assenyalava el regidor de Cultura, Alfons Martínez, en la presentació del
cartell de la sisena edició. L’acte s’ha fet a l’Hotel Duran de Figueres, que des dels inicis va creure necessari apostar pel
projecte, va destacar Ramon Duran. També en són patrocinadors els Hotels Empordà, Sidorme i Pirineus. El club de
mecenatge, amb més de 50 empreses, inclou el suport de: Plaza Inn, Figueres Park, Travé i Bon Retorn.
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Patrocinadors fidels El Festival és la suma de molts esforços a la ciutat

BORJA BALSERA

ENTRADES VENUDES
El públic es manté fidel al Festival i
abans de presentar-se la programació
ja s’han venut 10.000 entrades, una
bona xifra, tenint en compte que la
prevenda es va obrir el mes de maig.

GENÍS MATABOSCH
DIRECTOR DEL FESTIVAL DEL CIRC

És un repte artístic apostar
per l’excel·lència i

programar atraccions de primera
divisió, mai vistes a Europa»

MARTA FELIP
ALCALDESSA DE FIGUERES

El conveni amb el Festival
del Circ acaba el 2017, però

ara haurem de pensar i
quantificar un futur que abarqui
almenys sis anys més»
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10.000 
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LES DADES


