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L’Aeroport de 
Reus guanya 
un 27% de 
passatgers

TRANSPORT

■ L‘Aeroport de Reus va tan-
car el mes amb 11.613 passat-
gers, un 4,1% més que en el 
mateix mes del 2016. A l’acu-
mulat de l’any 2017, 28.411 usu-
aris han passat per l’Aeroport, 
un 27,6% més que fa un any. A 
l’apartat d’operacions, es van 
realitzar 979 moviments, un 
29,3% més que al març del 2016. 
En els tres primers mesos de 
2017, l’Aeroport de Reus acu-
mula un total de 2.353 opera-
cions, un 2,1% menys que en el 
mateix període de l’any pas-
sat. Aquestes xifres aniran a 
més aquest any ja que l’Aero-
port de Reus afronta una tem-
porada d’estiu carregada de 
novetats i amb 13 companyi-
es aèries operant. 

 
 

CENTRE DE LECTURA 

Carme Sansa cantarà 
Maria Aurèlia 
Capmany 
■ El Campus Extens Antena del 
Coneixement de la URV por-
tarà dimecres 19 d’abril (19 ho-
res) al Centre de Lectura de 
Reus el recital Carme Sansa diu 
i canta Maria Aurèlia Cap-
many, amb l’acompanyament 
a l’acordió Jaume Mallofrè. 
L’espectacle, d’entrada gratu-
ïta, és una proposta de la Cà-
tedra Baixeras amb motiu del 
centenari del naixement de 
l’escriptora Maria Aurèlia 
Capmany el 2018. Una gira 
per les ciutats seus del Cam-
pus Extens de la URV que co-
incideix amb el 25 anys de la 
Universitat Rovira i Virgili i que 
porta el recital a l’Hospita-
let de l’Infant, Reus, Tortosa, 
Torredembarra, Cambrils, 
Salou, Tarragona, Amposta, 
Santa Coloma de Queralt, 
Valls, Móra d’Ebre, la Pobla de 
Mafumet i la Sénia entre el 8 
d’abril i el 13 de maig.  
 
REUS DEPORTIU 

Descomptes 
als treballadors 
de Sagessa 
■ El Reus Deportiu i l’Hospi-
tal Sant Joan han signat un 
conveni pel qual el club roig-
i-negre ofereix descomptes 
per a la pràctica esportiva a les 
seves instal·lacions al con-
junt de professionals del cen-
tre hospitalari reusenc, així 
com als del Centre MQ Reus, 
els centres d’atenció primària 
de salut, les residències d’avis, 
els CRAE i les escoles bressol 
que formen part del Grup Sa-
gessa i el personal dels ser-
veis centrals de GINSA.

CRISTINA VALLS 

Torna el circ a la capital del Baix 
Camp amb la intenció d’obrir-se 
al món i elaborar una xarxa sòli-
da de companyies per tal d’ela-
borar sinergies. Sota aquest pre-
missa es va presentar ahir la 21a 
edició del Trapezi, la Fira del Circ 
de Catalunya, la qual segons el 
nou director de la cita, Leandro 
Mendoza, «s’estableix com a un 
referent a l’Estat». I és que com 
també va explicar el director ter-
ritorial de Cultura, Jordi Agràs, 
el Trapezi «ha esdevingut un mi-
rall de l’evolució del circ contem-
porani. Es fomenta el treball en 
equip i segueixen oferint la qua-
litat de la qual estem acostumats» 

La principal novetat d’aquest 
any parteix de l’aposta de l’equip 
directiu de corproduir els espec-
tacles, per tal de contribuir a la 
seva projecció. En aquest línia, 
la seva intenció és generar recur-
sos per fer més viables els pro-
cessos de creació i producció d’es-
pectacles, els quals esdevindran 
més «exigents i amb equips ar-
tístics més amplis». En aquest 
sentit, el Trapezi coproduirà el 
Sismògraf d’Olot, amb el mun-
tatge MiraT, de Circ Pànic, un es-
pectacle de perxa xinesa amb mú-
sica en viu.  

Un equip de 39 companyies 
El gran esdeveniment, que ha 
comptat amb un pressupost de 
375.000 euros, se celebrarà de 
l’11 al 14 de maig  tot omplint de 
circ places, carrers i equipaments 
de Reus amb un total de 39 com-
panyies que mostraran els seus 
espectacles a la capital del Baix 
Camp durant quatre dies. «Apos-
tem per revifar l’esperit firaire. Per 
això, enguany hem disposat els 
espectacles com si fossin una ga-
leria de personatges peculiars i 
anecdòtics com ara l’home bal-
dufa», va descriure Mendoza. 
Com si es tractés d’una vitrina 
del millor circ nacional i inter-
nacional a Catalunya, la Fira del 

Circ enceta una nova etapa que té 
per objectiu consolidar el Trape-
zi amb identitat territorial que 
esdevingui una eina imprescindi-
ble per al circ de Catalunya i un re-
ferent en el sector professional a 
nivell internacional.  

Creació i innovació 
Per la seva banda, Leandro Men-
doza va explicar que «el Trapezi 
2017 reflectirà i potenciarà l’ex-
periència de grans professionals» 
i nous talents emergents. Pel que 
fa a la programació artística, el 
Trapezi ofereix espectacles de 
companyies catalanes, estatals i 
internacionals de diverses ten-
dències, formats i tècniques. To-
tes les propostes compleixen les 
tres premisses establertes per la 
direcció: que presentin excel·lèn-
cia tècnica i varietat en els nú-
meros i/o disciplines de circ, que 
siguin produccions de factura 
professional i que tinguin una 
clara voluntat de comunicació 
amb el públic. Així doncs, la pro-
gramació presentada respon a 
una línia artística i de programa-
ció variada i harmònica amb els 
horaris, un públic familiar, adult 
i de sector, amb els diversos espais 
on es representa.  

Pel que fa a la programació, 
s’han de destacar algunes de les 
estrenes principals en el marc de 
la Fira, com ara la de la compa-
nyia  Cia Eia que estrenarà Espe-
ra, un espectacle de circ partici-
patiu d’equilibris acrobàtics; la 
cia ES preestranarà Polos, un mun-
tatge de pole-dance, malabars i 
dansa; i La Industrial Teatrera, 
amb un Premi Zirkòlika 2016, es-
trenaran Náufragos.
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Leandro Mendoza aposta per la 

coproducció d’espectacles al Trapezi
El nou director de 
la Fira del Circ de 
Catalunya valora la 
generació de recursos 
per contribuir a la 
seva producció

Jordi Agràs, Leandro Mendoza i Montserrat Caelles, amb el cartell actual del Trapezi 2017.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ.

La gran cita compta 
amb un pressupost 
de 375.000 euros i 
té com a objectiu 
revifar els firaires 

Els dies 12 i 13 de 
maig (23 hores). 
■ Atempo Circ. 
Amb l’espectacle 
‘Pulso’ a La Palma. 
Amb una durada de 
60 minuts i un se-
guit d’equilibristes 
sobre ampolles, 
malabars, etc. Preu: 
5 euros.  
 
13 de maig (11.30 
i les 18 hores) i 14 
de maig a les 11.30 
hores) 
■ CIA EIA. Estrenen 
l’espectacle ‘Espe-
ra’, a la plaça de la 

Farinera amb una 
durada de 40 mi-
nuts. Preu: gratuït.  
 
13 i 14 de maig 
(12.30 hores) 
■ CIA ES. Presen-
ten el número ‘Po-
los’ a la plaça del Ba-
luard. Amb una du-
rada de 30 minuts. 
Preu:gratuït. 
 
13 de maig (10 ho-
res i 17.30 hores) 
i 14 de maig (10 
hores) 
■ Circ de les Mus-
saranyes. Un any 

més tornen amb 
‘Bótes’ a Cal Massó, 
amb una durada de 
120 minuts, on els 
menuts podran tor-
nar a gaudir de les 
peces de fusta.  
 
12 demaig 
(20.30 hores) 
■ Pepa Plana. Amb 
‘Paradís Pintat’ al 
Teatre Fortuny. 
Preu: 10 euros. Es 
tracta d’un espec-
tacle molt cuidat 
amb el qual l’artista 
es mostra un cop 
més consolidada.

P R O G RA M AC I Ó

El Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris estrenarà l’espectacle 
‘Invisibles’. FOTO: DT. 


