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■ L’aprovació inicial dels pressu-
postos del  no contempla cap
partida destinada al Museu del
Circ. Així es va decidir el passat di-
jous al ple municipal després que
el grup de la CUP posés sobre la
taula una sèrie d’esmenes, lliga-
des directament al seu vot als
comptes, entre les quals hi havia
l’eliminació dels . euros
destinats als estudis i treballs tèc-
nics que havien de determinar la
viabilitat del Museu del Circ.

Malgrat que l’alcaldessa Marta
Felip va lamentar que no es vol-
gués apostar per aquest nou equi-
pament, va reconèixer que el pro-

jecte no disposava del «suport po-
lític» per tirar-lo endavant.

Davant d’aquest nou escenari,
el director del Festival Internacio-
nal del Circ, Genís Matabosch, no
va voler fer cap declaració en re-
ferència al que havia passat en el
ple i va assegurar que «som res-
pectuosos amb totes les deci-
sions». Matabosch va airmar que
«Figueres ha de fer el que cregui,
igual que la Circus Arts Founda-
tion ha de fer el mateix. Sempre
hem dit i continuarem repetint
que la ciutat que mereixi el Museu
del Circ és aquella que de veritat
aposti per l’equipament».

Preguntat per la continuïtat del

Festival a la ciutat, ja que des de
sempre la Circus Arts Foundation
havia vinculat el certamen al Mu-
seu, el director no va revelar el fu-
tur de la pròxima edició, assegu-
rant que «estem molt tranquils,  el
Festival és una fórmula que fun-
ciona i els . espectadors que
hi assisteixen no són un miratge».

En referència a la consulta po-
pular que es podria dur a terme
per determinar l’opinió de la ciu-
tadania respecte al projecte, Ma-
tabosch va contestar que ja s’ha-
via fet una campanya de recollida
de irmes fa poc. «Igual que l’èxit
del Festival, les . irmes re-
collides també són reals», va dir.

El director del Festival Internacional del Circ no revela si el certamen continuarà a la ciutat o bé buscarà una nova ubicació
després de l’eliminació de la partida pel Museu als pressupostos del 2017 Matabosch assegura que «respecta la decisió»

Matabosch: «Figueres ha de fer el que
cregui i la Circus Arts Foundation, també»

El director del Festival del Circ, Genís Matabosch. DdG/ARXIU
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■ La Plataforma  Defensem  el
Tren de l’Empordà continua en
plena lluita, però creu que els mu-
nicipis empordanesos s’haurien
d’implicar més activament en la
causa.  En un comunicat emès per
l’entitat es demana que els ajun-
taments de l’Alt Empordà seguei-
xin l’exemple de Llançà, i presen-
tin als seus respectius plens mu-
nicipals mocions  a  favor de la mi-
llora del tren convencional, de les
estacions  i de les  interconnexions
entre  Portbou  i Cervera  de la Ma-
renda. Per altra banda, la platafor-
ma continua fent una crida cívica
per tal de captar gent, usuaris de
tren i altres persones interessades
en el ferrocarril, perquè recolzin  i
donin el seu suport.

Des de ja fa diverses setmanes
aquesta plataforma torna a fun-
cionar a ple ritme i assegura des
de les seves xarxes socials i a través
de comunicats que està portant  a
terme una feina de coordinació
permanent  amb el  president  de
l’Associació d’usuaris del tren Per-
pinyà-Portbou-Cervera, així com
altres associacions de la societat
civil, en defensa  del transport pú-
blic  ferroviari  i  la mobilitat sos-
tenible de la Catalunya Nord  i
l’Occitània.

La plataforma Defensem el
Tren se centra en tres peticions

concretes que, segons el seu parer,
aportarien una millora substan-
cial al servei del tren convencio-
nal a la zona. En primer lloc, tal
com fa la SNCF en el tram entre
Perpinyà i Cervera (on els trens
existents paren a totes les esta-
cions), els trens de l’R i RG, en
el tram entre Portbou i Figueres,
haurien de tenir  la mateixa dinà-
mica i aturar-se en tots els punts.

En segon lloc, creuen que cal-
dria exigir més coordinació  d’ho-
raris  i intermodalitat  entre el tren
convencional i les línies d’autobu-
sos. Aquesta petició és particular-
ment important a la localitat de
Llançà, on els horaris de tren hau-
rien d’estar coordinats amb els
dels busos que van al Port de la
Selva, Selva de Mar i Cadaqués; i
també a Vilajuïga, on l’estació a
mitjà i llarg termini s’hauria de
convertir  en un hub ferroviari per
a la badia de Roses. Finalment,
entre Portbou i Cervera pensen
que hauria d’existir un bus de
substitució d’enllaç  entre les dues
poblacions perquè, en cas de va-
gues  dels cheminots de la SNCF,
no es perdessin les poques inter-
connexions que existeixen actual-
ment.

La tercera de les peticions que
defensen és la reducció de preus,
tenint present que actualment el
bitllet de tren menys costós és de
 euros, quan a la Catalunya Nord
el  bitllet més econòmic té un cost
d’, euros. Des de la Plataforma
creuen que s’hauria de ixar el
preu d’ euro per a aquells consu-
midors que l’adquireixin a través
d’Internet.

La plataforma Defensem
el Tren demana més
implicació municipal

L’entitat creu que els
ajuntaments de l’Empordà
haurien de portar la
problemàtica a debat plenari


