
La segona jornada del Festival
Internacional del Circ Elefant
d’Or, corresponent a l’espectacle
vermell, va provocar emocions,
tensions, somriures i aplaudi-
ments  entre els espectadors de la
carpa de la Devesa. La major acla-
mació va recaure en els colom-
bians The Flyers Valencia i  la seva
«roda de la mort» amb un salt mor-
tal inclòs que van encendre la pas-
sió i els esglais dels més de .
presents. Robinson i Carlos se la

van jugar fent piruetes de vertigen
a dins i a fora de dues rodes en mo-
viment i penjant a l’aire. Veient
això, hom pensa: que no s’abaixi
mai el teló. 
No va ser, però, l’únic moment que
va generar furor entre els especta-
dors. «La Troupe Krasnov» amb el
seu funambulisme que incloïa

tombarelles sobre la corda, l’estè-
tica vietnamita amb cintes aèries,
els  salts de corda simultanis dels
mongols Marionette’s Dream i la
seva pricensa amb el cabell blau,
els diabolos embogits dels xinesos
Fujian Acrobatic Troupe, els salts
entre màstils allargats dels etiops
Ethioselam i dels patriòtics russos

de la premiada família Saralev
també van rebre forts aplaudi-
ments. Uns altres que no fallen mai
són els nord-coreans que ahir van
oferir equilibris en trapezis i un re-
guitzell de salts en una bàscula fu-
ribunda que va deixar la boca
oberta als presents amb un quin-
túple salt mortal. 

El públic va gaudir amb el pare
i el simpàtic ill ucraïnès Danylo i
Oscar que es movien d’un costat a
l’altre mà en mà amb el menor
com si semblés un ninot i mostrant
la seva felicitat a cada exercici. 

El festival segueix tres dies amb

diferents sessions dels espetacles
vermell i el blau (d’on van sortir
aclamats els també colombians
Martínez Bro, les nord-america-
nes Luna Storm i el rus Denis
Degtyarev). Dels artistes de tots
aquests dies, els millors competi-
ran a la gran gala inal del dimarts
on s’entregaran els trofeus Elefant
d’Or.

La «roda de la mort»
encén les emocions 
del Festival del Circ

Cintes aèries vietnamites del Duo
Hien Phuoc i doble màstil de
l’espectacle del sextet etipo
Ethioselam. ANIOL RESCLOSA

Els colombians The Flyers Valencia aixequen
passions i esglais a la carpa de la Devesa  

L’espectacle vermell inclou salts entre màstils
bàscules de pànic, salts de corda trepidants,
funambulistes fent tombarelles a la corda i un pare
que mou el seu simpàtic fill com si fos un ninot





Diari de GironaDISSABTE, 16 DE FEBRER DE 20198

GIRONA, SALT I SARRIÀ girona.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

RAQUEL GIRONÈS GIRONA

■ La CUP-Crida per Girona creu
que el tancament de la línia de P
a l’Escola Font de la Pólvora per al
proper curs signiica un «progres-
siu tancament» del centre.  «I això
té repercussions a molts nivells», va
denunciar Laia Pèlach, a través
d’un comunicat. La falta d’alumnes
ha portat a Educació a prendre la
decisió de tancar el curs -
l’única línia de P que hi ha a l’Es-

cola Font de la Pólvora. Una pro-
posta que segons la regidora de la
CUP signiica «de facto el tanca-
ment progressiu de l'escola». 

Per altra banda, Pèlach va criti-
car que «una vegada més» Educa-
ció «no ha tingut en compte el te-
rritori i la complicitat de la comu-
nitat educativa». Concretament, la
formació va lamentar que «s’ha
menystingut la feina que s'està fent
en el marc del Consell Municipal
d'Educació (CME), a través de la
comissió que treballa per proposar
mesures contra la segregació esco-
lar». Pèlach va exposar que «no té
sentit prendre» aquesta decisió de
tancar la línia de P, «si no és en el
marc d'una redeinició del conjunt

de la proposta educativa que es fa
a Girona Est». Al mateix temps, la
regidora va demanar al Govern que
assumeixi el lideratge en matèria
educativa a la ciutat. 

Davant d’això, fonts de l’Ajunta-
ment van assegurar en aquest diari
que estan treballant per buscar
consens entre la direcció de l’Esco-
la Font de la Pólvora i el Departa-
ment d’Educació. El consistori és
conscient de la situació demogrà-
ica que viu la ciutat, però vol
comptar amb l’opinió de la comu-
nitat educativa i fer un esforç per
trobar la millor opció. Davant d’ai-
xò, el Govern no dona per tancada
la decisió de cloure la línia de P de
Font de la Pólvora. 

La CUP creu que tancar P3 a Font de la Pólvora
és el primer pas per acabar amb l’escola

L’Ajuntament explica que
està treballant per «buscar
consens» entre la direcció 
del centre i Educació

DdG GIRONA

■Sis iniciatives de l’Ajuntament de
Girona van rebre dijous el certiicat
del Banc de Bones Pràctiques Mu-
nicipals de la Fundació Carles Pi i
Sunyer. Els guardons, que s’han
atorgat per a propostes realitzades
en el període -, reconei-
xen la contribució a la innovació i
a la bona governança local dels
projectes. Han obtingut premi un
programa sobre orientació laboral
als instituts, un altre sobre la inclu-
sió social, un sobre natura i turis-
me, un envers l’accessibilitat a la in-
formació per part de la ciutadania,
el programa sobre els pressupostos
participats i el compromís de pun-
tualitat del consistori.

Sis iniciatives de
l’Ajuntament reben
el certiicat de bona 
pràctica municipal 

Tapi Carreras
GIRONA

LA CRÒNICA

Els cupaires
acusen el
Departament
d'actuar «una
vegada més»
sense comptar
amb el territori 
i la comunitat


