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ELS PROTAGONISTES DE LA GALA DELS PREMIATS La carpa va acollir ahir 14 de les 24

actuacions programades en aquesta cinquena edició. Els espectaculars salts de bàscula de la

Troupe Nomuna es van endur un dels primers premis. «The Qin Warriors» va ser el número que

més artistes ha posat sobre la pista i ha obtingut no només un Elefant d’Or sinó també el premi del

Públic. La parella sobre teles aèries, Golden Dream, ha estat un dels números més poètics

d’aquesta edició. L’espectacular actuació els ha valgut un dels guardons de Plata. 
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Els disset artistes al damunt
d’un monocicle fent malabars
amb persones, Qin Warriors; el
grup d’acròbates sobre bàscula,
Troupe Nomuna i els equilibris de
cap del «Fan Dance» de Xina es
van endur ahir els tres Elefants
d’Or del Festival internacional del
Circ de Figueres. El Duo 2-Zen-O;
el còmic, Vladimir Deryankin, i el
duet daurat Golden Dream van ser
les atraccions guardonades amb
els premis de Plata mentre que
Alexandra Levitzkaya, el Duo idols
i el Duo Miracle es van endur els
elefants de Bronze. 

La cinquena edició , que ja ha
consolidat el  certamen com el se-
gon en importància a Europa, ha
fregat la plena ocupació amb
30.504 espectadors. Una xifra que
es va acabar de tancar ahir amb

una carpa plena a vessar per veu-
re alguns dels millors números
de la Gala dels Premiats, la darre-
ra funció del Festival.

Durant els quatre dies en què
s’han fet nou representacions dels
dos espectacles (el Blau i el Ver-
mell), el jurat internacional ha
inspeccionat amb lupa les actua-
cions per seleccionar guanyadores.
Ahir sobre la pista es van poder

veure els 14 finalistes de les 24
atraccions programades (dues de
les quals, la d’hulahoop a cavall i
la el Circ de Pyongyang, no s’hi van
poder representar a darrera hora). 

Els primers premis, però, se’ls
van endur tres espectaculars ac-
tuacions asiàtiques. Per una ban-
da, el número «The Qin Warriors»
de la Wuhan Acrobatic Troupe va
robar el cor no només del jurat sinó
també dels espectadors, que li va
concedir el guardó del Públic. El
seu espectacular número de mo-
nocicles fent malabars de peus
amb les propis artistes van deixar
ahir, de nou, bocabadats als as-
sistents.  Els altres grans triomfa-
dors de la nit van ser nou dels in-
tegrants de la Shenyang Acrobatic
Troupe de China amb el seu es-
pectacular número d’equilibris de
cap amb una construcció escèni-

ca cuidada fins al més mínim de-
tall i la Troupe Nomuna, amb un
dels dos espectacles que ha portat
a aquesta edició. Els seus salts de
bàscula a diversos metres d’alçada
edificant autèntiques torres hu-
manes li han valgut un dels reco-
neixements més destacats del cer-
tamen. 

El jurat també va valorar a l’al-
ça les atraccions aèries, molt pre-
sents a l’edició d’enguany. En
aques sentit, els premis de plata
van ser per al Duo 2-Zen-O -crea-
dors del doble cercle aeri creuat-
i els Golden Dream, amb una es-
pectacular posada en escena al
més pur estil de les figures gregu-
es sobre teles aèries. El còmic rus,
Vladimir Deryankin, també es va
endur un dels prestigiosos ele-
fants de plata per la seva habilitat
de fer riure sense paraules. Els

elefants de bronze també van re-
conèixer la feina de dues forma-
cions amb espectacles a diversos
metres de terra amb els hula hoops
en cintes aèries d’Alexandra Le-
vistkaya i la sincronia de les mil i
una nits també sobre cintes de la
parella idols. La contorsió extrema
amb equilibris del Duo Miracle va
ser reconeguda amb un altres dels
premis de Bronze. 

Premis de la crítica i imatge
D’altra banda, el festival va lliurar
premis com el de la imatge, que va
ser pel quartet Swan Lake, i el de
la Crítica, per al mà a mà dels
germans Zhygaltsov. El certamen
també va lliurar al final de la gala
diversos premos honorífics com el
guardó especial Carles Navales o
l’especial Pallasso Toró, entre molts
d’altres. 
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Qin Warriors, la Troupe Nomuna i els Fan
Dance s’emporten els elefants d’or del circ
El públic també va escollir els monocicles amb icaris, l’atracció que ha dut més artistes a la pista del reconegut Festival�

Els elefants de plata van ser
per al Duo 2-Zen-O, el còmic
Vladimir Deryankin i
l’impactant duo Golden Dream

Els premis de bronze se’ls
van endur el Duo Idols, el
Miracle i el hula hoop aeri
d’Alexandra Levitskaya 

La CUP creu que el pacte amb
Compromís és un «xec en blanc»

La CUP de Figueres considera
que el pacte d’estabilitat signat la
setmana passada entre el Govern
(CiU i PSC) i el regidor de Com-
promís d’Esquerres implica «un
xecen blanc en les decisions més
trascendentals per a les polítiques
municipals: els pressupostos, les
ordenances i el pla de govern». La
formació independentista creu
que, justament, els comptes d’en-

guany es basen en «la pujada de
sous i dedicacions i amb una man-
ca d’anàlisi de les necessitats ur-
gents de la ciutat». En aquest sen-
tit, diuen que «les contrapartides
no tenen concreció pressupostà-
ria i, per tant, suposen només una
declaració vaga i poc sòlida d’in-
tencions». «El últims mesos el go-
vern ha dedicat més esforços a su-
mar 11 vots que a projectar un mo-
del de ciutat fruit del diàleg», diuen. 
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L’Alt Empordà
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Ferit greu. Així és com va quedar
un home que mentre treballava va
caure d’una escala a l’Abocador
Comarcal de l'Alt Empordà, ubicat
a Pedret i Marzà. Per causes que es
desconeixen, l’home, de 64 anys,
es va precipitar des d’uns dos me-

tres d’alçada. Amb la caiguda va
patir un traumatisme encefàlic i va
quedar en estat de semincons-
ciència  a causa del fort cop que va
rebre en caure de l’escala. 

El SEM ràpidament es va tras-
lladar fins al camí de Cases Blan-
ques, on hi ha l’abocador, quan
passaven cinc minuts d’un quart
de nou del vespre. Va traslladar-s’hi

una ambulància i un helicòpter
medicalitzat, aquest últim  mitjà
aeri és el que va evacuar en estat
greu fins a l’hospital Josep Trueta
de Girona. Al lloc dels fets també
s’hi van desplaçar patrulles dels
Mossos d’Esquadra de la comis-
saria de Roses, cos policial que es
fa càrrec de les investigacions dels
accidents laborals. 
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PEDRET I MARZÀ

Resulta ferit greu en caure des
d’una escala mentre treballava


