
 
 

De la mà dels creadors del Festival Internacional del Circ de Figueres,  
a la Plaça Catalunya de Figueres 

 

Ja s’està muntant la Carpa del nou Circ Charlie 
Rivel, el circ itinerant més còmode i innovador 

d’Europa 
 

Des d’ahir dimecres a les 8 del matí, no s’ha aturat el ritme frenètic de muntatge per 
respectar el rigorós calendari planificat perquè el proper 23 d’abril tot estigui enllestit per 
poder viure l’estrena mundial del nou circ Charlie Rivel. La instal·lació està generat una gran 
expectativa entre els passejants de Plaça Catalunya. 
 
 

TOTS ELS MITJANS INTERESSATS EN COBRIR EL MUNTATGE DE LA CARPA CAL QUE 
CONTACTIN AMB: Mariona Gómez, 618 592 710, mgomez@comedianet.com 

 

 

Amb una planta amb forma de polígon regular de 16 costats i 28,5m de diàmetre, la carpa  presenta un 

disseny únic a Europa que, en primer lloc, permet conciliar la visió panoràmica (sense cap columna 

interior), amb una destacada alçada (14,5 m.) important per a les atraccions aèries, sense perforar en 

cap cas el sòl i, en segon lloc, presenta una grada capaç d’acollir fins a 826 espectadors en cadascuna de 

les 19 funcions programades durant les properes Fires i Festes de la Santa Creu (del 23 d’abril al 4 de 

maig). 

 

Es tracta d’una aranya gegant de 16 potes de bigues metàl·liques que es recolzen en 16 blocs d’una tona 

de pes cadascun. Ahir ja es va muntar tota la carcassa de metall i entre avui dijous i demà, la vintena de 

muntadors hissaran la doble vela del circ: de color crema i blau cel a l’exterior i blau fosc a l’interior. 

Demà quatre tràilers descarregaran una grada nova de trinca amb un disseny únic al món que en el futur 

permetrà la seva reconversió a restaurant - espectacle per a 400 comensals en només 30 minuts. La 

grada es muntarà entre dissabte i dimarts, dia en què els equips de llum i so iniciaran el muntatge d’una 

fitxa tècnica que permetrà efectes sorprenents. En paral·lel es muntaran carpes tipus haima i casetes 

modulars per a diferents usos (camerinos, cafeteria, guixetes, etc.) Dissabte de la setmana entrant ja 

comencen a arribar els 16 artistes de 10 països que oferiran fins a 15 atraccions premiades darrerament 

en diferents festivals internacionals. 

 

 

El Circ més còmode d’Europa 
 
Pensada pel màxim confort de l’espectador, la nova carpa proposa un seguit de millores importants 

respecte les tradicionals carpes de circ: 

- Cadires individuals acotxades en tot l’aforament, 

- Visibilitat total: sense cap columna que obstrueixi la visió, 

- Grada amb inclinació afavorint la visibilitat, 

- Gran proximitat amb l’artista: l’espectador està a un màxim de 10 metres de la pista, 

- Amplitud de files: cadascuna de les fileres de butaca té una amplada entre 1m i 1,35m. 

- Equip de so i llum amb les darreres tecnologies, 

- Climatització d'aire tant per a fred com per a calor. 



 

El seu disseny recorda al d’un iglú gegant i per a la seva construcció s’han emprat els millors materials 

homologats tant per la normativa de seguretat com d’espectacles públics: des dels certificats 

d’ignifugació M2 dels materials fins a la solidesa de l’estructura metàl·lica. Per al disseny de la nova 

carpa, Genís Matabosch i Joan Mompart, pares del projecte, han treballat durant els darrers tres anys 

colze a colze amb un equip d’experts entre els que hi figuren destacats entesos en l’arquitectura tèxtil, 

les infraestructures desmuntables i les graderies per a l’espectacle. 

 

Per tot l’anteriorment esmentat, es pot afirmar que el Circ Charlie Rivel és el circ més còmode i modern 
d’Europa que permet al circ de qualitat reconquerir el cor físic de la ciutat. 

 

PODEU CONSULTAR LA SALA DE PREMSA AQUÍ 

 

Contacte Premsa · Comedia, Comunicació & Media 
Marc Gall – Nora Farrés – Mariona Gómez 

Bertran 18, àtic. 08023 Barcelona 

T. [00 34] 933 10 60 44 · M. 618 59 27 10 

nfarres@comedianet.com / mgomez@comedianet.com 

 

 


