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I. BALANÇ I COMPLIMENT DEL PROJECTE 
 

Nou anys després de la seva constitució l‟Associació de Professionals de Circ de 

Catalunya (APCC) continua treballant en la promoció i difusió del circ i 

participant activament de la vida cultural, social i econòmica del país.  

En un any tan i tan complicat com aquest, l‟Associació resisteix i continua 

treballant en els seus objectius bàsics de divulgació reforçament del sector del 

circ i malgrat els dràstics ajustaments manté una presencia important en la vida 

cultural del país, en el propi sector del circ i gestionant un equipament com la 

Central, veritable centre aglutinador de les arts circenses al sud d‟Europa i 

generador d‟una activitat continuada i molts cops frenètica,   que fan de la 

Central un dels principals pols d‟atracció de creadors, artistes i companyies 

professionals, del país, l‟estat i el continent. 

Aquest 2013 ha estat per a l‟APCC un any d‟activitat orientada a seguir divulgant 

el circ, consolidar, ajudar i  fer créixer la professió en moments difícils  i 

fomentar una major presència del sector en el camp de la cultura i en la pròpia  

societat.  

Per aconseguir-ho, hem continuat desplegant un seguit d‟activitats que 

s‟inscriuen en els camps de la interlocució  amb les administracions, la 

formació, la creació, la producció, els marcs fiscal, jurídic i laboral, intentant a 

incidir com a sector en el camps de circuits, d‟exhibició i la difusió, la formació, 

així com en el camp de la internacionalització . 

El 2013 hem seguit  practicant un diàleg continu i sincer amb el Govern amb la 

voluntat de desplegar el Pla Integral de Circ 2012-2015. Hores d‟ara, a dos anys 

del l‟inici de l‟aplicació del pla, no en podem fer una valoració excessivament 

positiva. Amb tant sols un 25% dels objectius acomplerts, desitjaríem que en els 

dos anys que resten,  poder agafar una velocitat més raonable amb l‟objectiu de 

complir el màxim dels objectius del PIC. Apropar-nos a aquest màxim significarà 

continuar avançant en la consolidació d‟un sector emergent i amb moltes 

possibilitats. 

A part del PIC, ha estat continu el treball amb el  Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, i les seves unitats: l‟ICEC, amb les Àrees de Públics, de 

Mercats, d‟Arts Escèniques i el Servei de Difusió Empresarial, amb el 

Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el CoNCA, l‟Institut 

Ramon Llull i també l‟Ajuntament de Barcelona, i altres ajuntaments del país. 

L‟APCC es continua erigint com l‟entitat representativa del sector circense a 

Catalunya i cohesionador de professionals, entitats i iniciatives de circ. L‟entitat 

compta actualment amb 258 socis, provinents de totes les branques del circ: 

artistes, formadors, gestors, empresaris, tècnics i periodistes. 

Com a  entitat hem participat de nou a les fires de Tàrrega, i Mediterrània de 

Manresa, amb un estand paraigües per oferir-lo al soci com a aparador i 
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plataforma de promoció per donar a conèixer els seus projectes, i hem 

col•laborat amb la Generalitat per intentar trobar camins amb l‟Ajuntament de 

Reus, amb la constitució de la Taula de seguiment del festival Trapezi, que te 

per objectiu reconduir les línies de programació  i capacitat d‟organització de 

Trapezi i recuperar el paper determinant com a Fira i Festival, en l‟esdevenir del 

sector del circ al sud d‟Europa. 

L‟APCC ha impulsat i consolidat enguany la XECC, la Xarxa d‟Espais de Circ de 

Catalunya, xarxa que agrupa 15 espais/centres on d‟una manera habitual s‟hi 

desenvolupen activitats al voltant del mon del circ, que bé des del punt de vista 

formatiu, de producció o exhibició, o siguin publiques o privades, estan 

repartides per tota la geografia catalana. 

L‟APCC ha participat activament a les xarxes d‟entitats de circ d‟àmbit nacional, 

estatal i internacional exportant i promovent el valor i l‟excel•lència del circ 

català i consolidant-se com a principal representant dels professionals del circ a 

Catalunya. En són un bon exemple la participació continuada a la Federació 

d‟Associacions de Professionals de Circ Estatal; la continuïtat en la participació  

de l‟APCC a Circostrada, i també en el projecte Autopistes de Cooperació 

Europea/Quebec 2014, així com el treball continuat, solidari i sinèrgic, amb 

altres associacions professionals del camp de la cultura  amb qui compartim 

camins i objectius com són l‟AADPC, l‟ADPC i la TTP.   

Conjuntament i amb la col•laboració de l‟Institut de Cultura de l‟Ajuntament de 

Barcelona, des de La Central del Circ s‟ha produït l‟espectacle “Retalls”, que es 

va estrenar al Grec 2013 amb èxit de crítica i públic, i que aviat començarà una 

gira per l‟estat espanyol. 

Malgrat les dificultats, hem seguit col•laborant amb el sector formatiu, i des 

l‟APCC hem organitzat el quart cicle de Formació de Formadors amb 3 

monogràfics amb gran afluència de participants.  

Finalment, l‟APCC continuem  fent un esforç en incidir en la difusió i visibilitat 

del sector, invertint en buscar noves formes i canals de comunicació per fer 

arribar a nous públics informació del seu Pla d‟Activitats. 

Pel que fa a La Central del Circ, aquest ha estat un any convuls en relació al seu 

equip de gestió, amb canvis importants en la direcció artística, cap tècnic i 

tècnic de producció que a començaments del nou any, 2014, està completament 

renovat.  

El nou equip te per objectiu continuar, d‟una banda, consolidant  el projecte 

d‟oferir a la ciutadania un equipament adequat amb tots els requeriments 

tècnics necessaris per a la creació dels espectacles de circ, esdevenir un dels 

espais de referència i plataforma de difusió del sector, nacionalment i 

internacional i ampliar la visibilitat del circ català, al territori i a l‟exterior. 

També, per l‟altre costat ha estat un any d‟esforços, d‟enfortir els vincles amb 

noves i diferents entitats col•laboradores, per traçar noves relacions amb espais 

d‟exhibició per a la difusió dels espectacles de circ, de trobar noves eines 

d‟acompanyament per a les creacions, així com espais d‟intercanvi i diàleg per a 

professionals, d‟enfortir les relacions dels artistes amb l‟espai i de seguir amb 
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una activitat i nivells d‟excel•lència malgrat la situació econòmica que travessa el 

país i el sector.  

Pel que fa a la gestió i finançament de l‟entitat, l‟APCC ha hagut d‟implementar 

canvis estratègics per continuar  afrontant les dificultats del moment actual. 

Intentem de potenciar la complicitat social mobilitzant persones compromeses 

amb la nostra missió perquè donin suport amb dedicació de temps i recursos 

econòmics per fer realitat els nostres objectius. S‟ha treballat per desenvolupar 

noves competències en els equips que formen part de l‟organització. S‟ha 

treballat molt per arrencar projectes i mostrar la utilitat social del projecte a les 

Administracions i demostrar-los la nostra capacitat d‟emprenedoria per animar-

los a participar-hi com a col•laborador.  

Intentem racionalitzar i estalviar costos sent més eficients amb estratègies de 

cooperació i col•laboració amb moltes altres entitats intentar aprofitar les 

sinergies  per tal de seguir treballant per mostrar l‟impacte social i econòmic de 

la nostra activitat.  

El repte és continuar treballant de valent en condicions més difícils. 

I en això estem!!! 

II. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’APCC SEGUINT EL PLA 

D’ACCIÓ 

 

2.1 REPRESENTACIÓ O COHESIÓ DEL SECTOR  
 

El circ a Catalunya s‟articula a partir d‟una estructura d‟infraestructures i ens 

que ha de donar suport a la creació artística i als seus protagonistes. L‟APCC és 

l‟entitat que els aglutina i els representa. En l‟actualitat l‟Associació compta amb 

248 socis, xifra que suposa un lleu descens del nombre d‟associats respecte 

l‟any anterior (268). Aquest és la primera vegada en la història de l‟APCC que 

s‟experimenta una davallada en el nombre de membres, degut sens dubte a  la 

difícil situació econòmica actual. Tot i així, la xifra  revela un grau elevat de 

satisfacció per part de l‟associat que valora com una necessitat no prescindible 

estar-hi vinculat, així com la incorporació de nous socis.  

Els socis de l‟APCC són professionals de les diferents branques del circ (artistes, 

tècnics, empresaris, representants, gerents, directors, dramaturgs, escenògrafs, 

coreògrafs, crítics, teòrics, etc.), sense limitació d‟edat ni d‟especialitat 

professional. 

 

El nivell de representativitat de l‟APCC és molt alt. Sense conèixer el cens total 

de professionals que es dediquen al circ, s‟estima que entre un 60 i un 70% dels 

professionals en actiu a Catalunya estan associats a l‟APCC, i que més del 85% 

de les companyies professionals estan representades a l‟APCC, en tant que un o 

diversos dels seus integrants en són socis.  
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L‟àmbit territorial de l‟associació és Catalunya. En aquest sentit, s‟associen a 

l‟APCC els professionals que hi treballen de forma regular. La gran mobilitat dels 

artistes i companyies de circ, però, fa que el col·lectiu estigui configurat amb 

professionals d‟arreu del món.  

 

L‟APCC treballa per aconseguir nous socis oferint  un ampli ventall de serveis i, 

sobretot,  fent-los partícips del projecte: missió, objectius i activitats de l‟APCC.  

 

 

2.1.1. ACCIONS DE REPRESENTACIÓ DEL SECTOR 
 

 

Federació d’Associacions de Professionals de circ estatal (FEAPC) 
 

Juntament amb les 7 associacions de circ professional d‟àmbit estatal (Madrid, 

Andalusia, Valencia, Galicia, Balears i País Basc), l‟APCC va crear el 2012 la 

Federació Estatal d‟Associacions de Professionals de Circ. La Federació va 

quedar constituïda el 26 d‟octubre del 2012 i inscrita al Registre d‟Entitats el 12 

de desembre de 2012. 

La Federació neix a partir de la feina feta per la xarxa anomenada CIRCORED 

d‟intercanvi informació sobre les activitats de les diferents associacions i la 

realitat circense de cada una de les autonomies i de diversos encontres arreu de 

l‟estat espanyol. 

 

Durant aquest any l‟activitat de la Federació ha estat força baixa: la duresa de la 

situació econòmica ha reduït els recursos de les associacions que en formen 

part i per tant, ha centrat les prioritats en les activitats interenes. Tot i així, 

durant el 2013 s‟ha sol·licitat una subvenció al Ministerio de Cultura per celebrar 

una Trobada i per a les primeres activitats de la Federación però aquesta va ser 

denegada. Durant el 2013 s‟ha treballat per organitzar aquesta trobada en una 

data encara per concretar el 2014. 

 
 

Autopistes - Circus Dissemination (abans Capitales pour le Cirque)  
 

El projecte Autopistes - Circus Dissemination (abans Capitales pour le Cirque) 

està composat pels següents socis: la Grainerie de Toulouse que és el cap de 

fila, l'Institut Ramon Llull, Subtopia d'Estocolm i La Tohu de Montréal, Québec. 

L'APCC hi participa amb l'IRL per Catalunya, exercint un paper d'assessorament 

i col.laboració a l'escritura del projecte. Autopistes - Circus Dissemination és un 

projecte de cooperació internacional que té com a objectiu reforçar les xarxes de 

distribució dels espectacles de circ a Europa i Amèrica del Nord, afavorint la 

creació de noves tipologies de contractació conjunta de diverses sales i festivals 

per a millorar la circulació de les propostes artístiques.   
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El projecte inclou continguts tant de tipus artístic (gires d'espectacles de circ) 

com de tipus professional (4 workshops enfocats al coneixement de les 

practiques de contractació locals i a la creació de nous models de cooperació). 

Autopistes - Circus Dissemination ha rebut el suport del Programme Culture de 

la Unió Europea per al 2014-2015.  

Durant el 2013 s‟han realitzat reunions dels membres i s‟ha obert la primera 

convocatòria que seleccionarà projectes del Nord d‟Europa, Catalunya i Midi- 

Pyrénées, per la primera gira d‟Autopistes que es realitzarà entre els mesos 

d‟abril a octubre del 2014. 

Els esdeveniments i programadors associats per aquesta gira són 

- A França: Festival Hautes Tensions (La Villette, Paris), Festival Pisteures 

d‟Étoiles (Obernai), Caravane de Cirques (Toulouse). 

- A Itàlia: Festival Mirabilia (Fossano). 

- A Catalunya: Institut de Cultura de Barcelona-La Mercè (Barcelona), Festival 

Trapezi (Reus) i Mercat de les Flors (Barcelona).  
 

 

 

Des de fa anys, l‟Associació assisteix a fires i festivals de circ i arts escèniques, 

de forma presencial amb materials de difusió i, puntualment, també amb estand 

propi. Aquest any 2013 ha assistit  a les següents fires: 

 

Fira Trapezi (9-12 maig) 
 

L‟APCC ha estat present a la inauguració de la Fira amb la voluntat de 

representar el sector en l‟esdeveniment referent de circ en tot el territori català i 

establir nous lligams amb els professionals del sector tant nacionals com  de 

fora de l‟estat.   

Aprofitant la gran afluència de públic especialitzat, l‟APCC col·laborar amb Arola 

Editors a l‟Àrea Professional de la Fira la presentació del llibre “152 Volts de 
pista”, un recull dels articles de reflexió i anàlisi circense publicats per Jordi 

Jané al quadern de circ Volt de pista del diari Avui entre 1999 i 2012. L‟objectiu 

és posar a l‟abats dels artistes i el públic, la cronologia raonada de 

l‟espectacular renaixement del circ català dels últims anys van fer perillar  edició 

del 2013, l‟APCC va reclamar públicament amb un manifest un compromís ferm 

i real, tant del govern català com del Consistori reusenc, per tal que la Fira de 

Circ de Catalunya continuï sent el que sempre ha estat: un referent i una cita 

ineludible per als reusencs i per a tots els amants de les arts del circ. Fruit 

d‟aquest comunicat i de la voluntat de vetllar pel bon desenvolupament del 

Festival, sota demanda de l‟APCC s‟ha creat una Taula de Seguiment Política de 
la Fira amb la participació de l‟entitat i la presència de totes les administracions 

Durant el 2013 s‟han realitzat ja tres reunions d‟aquesta Taula, amb presència 

de l‟APCC. 

 

  

Festival Al Carrer de Viladecans (5-7 juliol) 
 

En la seva 24ena Edició, el Festival Al Carrer de Viladecans ofereix una jornada 

per a  professionals. L‟APCC ha participat a la jornada dins de la taula rodona 



 

  

 
 

[9] 
 
 

sobre l’existència d’un circuit per a arts del carrer mitjançant la seva vocal, 

Sònia Martínez. A la taula també hi ha participat Marta Almirall, cap de Festes i 

Cultura Tradicional de l‟Icub de l‟Ajuntament de Barcelona, Toni Cabré, cap de 

l‟Àrea d‟Equipaments i Xarxes de Difusió de la Direcció General de Creació i 

Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, Jordi Gilabert, vocal de 

l‟Associació Professional de Teatre Per A Tots Els Públics (TTP), Oriol Martí, 

gerent de FiraTàrrega, i Mireia Sabaté, cap de la Oficina de Difusió Artística de la 

Diputació de Barcelona.  

 

Fira Tàrrega (5-8 setembre) 
 

Per tal de facilitar la presència dels socis a Fira Tàrrega, aparador de les arts 

escèniques de carrer, l‟APCC va contractar un estand paraigües a la Llotja 
Professional. L'estand 22 va acollir l'APCC i les propostes i iniciatives de les 

companyies Cia. Sonambulos, Cirquet Confetti, Companyia de circ "eia", El Negro 

y el Flaco, Pessic de circ i Professor Karoli, així com Circulant, circ en moviment, 

empresa de gestiö especialitzada en circ, un total doncs de 8 projectes. 

Aquesta fórmula d'estand paraigües permet als socis disposar d'un espai 

compartir on vendre el seu projecte, tenir contacte personal i tracte directe amb 

clients, proveïdors, socis i altres professionals, i fer prospecció de mercat, Al 

mateix temps, l'estand també va ser un aparador de l'APCC. 

Aquesta iniciativa va permetre a més, que els nostres associats gaudissin d‟un 

descompte del 20% a l‟hora d‟acreditar-se. I a més, d‟entrades gratuïtes per als 

espectacles programats i descomptes. 

Tots els participants valoren molt positivament la iniciativa. La nota mitjana és 
de 8,3. 
Una de les sòcies presents va aprofitar també l‟oportunitat de poder fer 

intervencions artístiques a la Llotja. 

 

  
Amb la col·laboració de CatalanArts es va organitzar una sessió de preparació 
de Com anar a una fira. Hi van assistir un total de 8 persones, de les quals 3 van 

assistir a la fira. Han valorat força positivament la xerrada.  

Posteriorment tots els participants i els socis van rebre una fitxa pedagògica. 

 

L‟APCC també va participar en el Lunch Meeting, la trobada de programadors 

estrangers amb companyies, distribuïdors i associacions catalanes d'arts de 

carrer organitzada per Catalan! Arts. El Lunch Meeting va tenir lloc divendres 6 

de setembre. A través d‟aquesta iniciativa, l‟APCC es relaciona amb altres 
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entitats i programadors i dóna difusió el seu directori on line de professionals i 

espectacles. 

 

Per últim, a la Fira també es va presentar el programa europeu (Programa 

Cultura): Autopistes: Circus dissemination, en el qual col•labora l‟APCC. El 

programa té com a objectiu millorar la circulació d‟espectacles de circ activant 

el treball en xarxa als països nòrdics, l‟Euroregió i Canadà. Socis: La Grainerie 

(Balma - Toulouse); Subtopia (Botkyrka – Estocolm); Institut Ramon Llull 

(Catalunya) i La Tohu (Montreal).  
 
Fira Mediterrània (7-10 novembre) 
 

En la mateixa línia que la presència a Fira Tàrrega d‟aquest any, i després de la 

bona experiència de l‟any 2012, l‟APCC va comptar de nou amb un estand 
paraigües a la Llotja Professional. L‟estand paraigües els ha permès fer visible 

la seva feina mitjançant l‟exposició i repartiment de material promocional així 

com la difusió d‟un vídeo. L‟estand també permet als socis tenir un espai de 

trobada i relació amb els altres acreditats. L‟estand també va ser un espai de 

difusió per a la pròpia APCC i va comptar amb personal de l‟oficina. 

 

A l‟estand hi van participar 12 projectes (dels quals, 4 empreses distribuïdores): 

Cia. Sonambulos, Cirquet Confetti, Pessic de circ, Professor Karoli, Lorraine 

Gallen, La Corcoles, Més tumàcat, així com les empreses de circ La Maleta dels 

Espectacles, Drom Cultura, Circulant, circ en moviment, Altercircus i l‟Agenda 

del Circ. Tots els participants valoren molt positivament la iniciativa d‟un estand 

paraigües que agrupi als socis de l‟APCC i que els permeti tenir un punt de 

referència de cada projecte dins la zona de La Llotja. La nota mitjana és de 9. 
Els socis valoren menys positivament la seva pròpia participació amb una nota 

mitjana d‟un 6,8, per diferents motius, ja sigui perquè no han tingut temps per 

preparar a fons la seva participació a la Fira o perquè no han rebut gaire 

resposta per part dels programadors. 

 

 

  
 

La col·laboració de l‟APCC amb Fira Mediterrània va, però, més enllà. Durant tot 

l‟any l‟APCC ha participat a les reunions de la Taula de treball de Fira 
Mediterrània, juntament amb altres associacions de professionals. per trobar 

fórmules que potenciïn el contacte entre companyies i programadors. Com a 

resultat, a la Fira es va organitzar una sessió va abordar el marc jurídic de la 
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gestió d'espectacles i de les fórmules societàries escaients i/o convenients en 

aquest sector, el sistema impositiu i obligacions fiscals, drets d‟autor, 

interpretació i enregistrament, regulació i gestió laboral i valoració legal sobre 

noves modalitats de funcionament de recaptació que des del sector escènic 

s‟han i s‟estan impulsant.  
 

 

Aquest any es va constituir la nova Comissió de circuits de circ català, amb la 

participació de Bet Miralta i Jordi Aspa (membres d‟Escarlata circus i 

exdirectors del Fira Trapezi de Reus), Jordi Jané (crític i periodista de circ), 

Adrian Schvarzstein (artista i director), Alfred Fort, (Gestor Cultural) Jaume 

Navarro i Fabrizio Giannini (artistes i membres de la junta de l‟APCC). 

 

La comissió va marcar la importància d‟implementar amb una  sèrie de trobades 

amb els responsables de les principals programacions d‟arts escèniques del 

país, l‟anàlisi i les causes que provoquen la davallada en la contractació de circ 

en les programacions escèniques d‟arreu.  

 

Esperem desenvolupar aquestes trobades durant el nou any que comença, amb 

els programadors dels espais nacionals i en particular amb programadors 

prescriptors dels espais escènics del país, per tal de trobar fórmules de 

col•laboració i revertir aquesta tendència. 
 

 

El tercer dissabte del mes d‟abril se celebra el Dia Mundial Del Circ, impulsat 

per la Federació Mundial Del Circ. L‟APCC s‟hi ha afegeix aquest any per primera 

vegada en considerar que és una ocasió perfecta per posar el circ al capdavant 

de l‟actualitat cultural i donar visibilitat al circ català, la seva realitat, vitalitat i 

reivindicacions. 

 

Per a fer-ho, l‟APCC va elaborar un manifest, a través de Jordi Jané, soci 

fundador de l‟APCC, crític i periodista circense. El manifest es va fer arribar a tot 

el sector i els mitjans de comunicació i es va llegir en nombrosos espectacles 

d‟aquell cap de setmana. 

 

L‟APCC va elaborar també una agenda recollint totes les activitats de circ que es 

feien a Catalunya al llarg d‟aquest cap de setmana (19, 20 i 21 d‟abril), més 

d‟una trentena, que es va fer arribar als mitjans de comunicació, als socis i als 

diferents espais de formació, exhibició i creació de circ, així com a la resta 

d‟equipaments d‟arts escèniques.  Diaris, ràdios, televisions i premsa digital es 

van fer ressò de les activitats proposades i el manifest de l'APCC. 
 

Per últim, l‟APCC va elaborar i penjar a la xarxa un vídeo per celebrar el Dia 

Mundial del Circ i promoure el circ. El vídeo ha estrat elaborat amb la 

participació de destacats artistes de circ de casa nostra i enregistrat a La 

Central del Circ. El vídeo celebra les diferents disciplines de circ i ha estat 

àmpliament vist i difós pels socis i el sector. 
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PROHIBICIÓ DE CIRC AMB ANIMALS  
 

El 28 d‟octubre es va presentar al Parlament de Catalunya la iniciativa de 

modificació de la Llei autonòmica de protecció dels animals que prohibirà que 

els espectacles de circ utilitzin animals a partir del 2014. 

 

Davant d‟això, i amb la voluntat de representar el sector respecte aquest tema, 

que afecta directament un bon nombre d‟artistes i circs en vela de Catalunya, 

l‟APCC va elaborar un manifest que va fer arribar als socis, als partits polítics i 

als mitjans de comunicació. 

 

A partir d‟aquí, i enmig d‟un alt interès per part dels mitjans de comunicació als 

quals es va atendre adequadament, els dies 13 i 20 de novembre el president i 

el gerent de l‟Associació s‟han reunit amb tots els partits polítics amb 

representació al Parlament de Catalunya (CIU, PSC, ERC, ICV-EUA, Ciutadans i 

CUP), per tractar la iniciativa sobre la modificació de la llei autonòmica de 

Protecció dels Animals que incorpora la prohibició que els espectacles de circ 

utilitzin animals. 

 

Des de l‟APCC hem trobat una certa receptivitat als nostres plantejaments 

recollits en el Manifest i una bona disposició a fer-nos participar del procés que 

ha de durar uns 6 mesos abans s‟aprovi o no, la iniciativa. 

2.1.2. ACCIONS DE COHESIÓ DEL SECTOR   
 

Aquest any les reunions sectorials han estat una prioritat, ja que en temps de 

crisi econòmica és cabdal enfortir sinèrgies i compartir estratègies. Posar en 

relació a creadors, programadors, productors, tècnics de cultura, formadors, 

mestres, etc, posa de manifest que oferir espais de trobada, en el context actual, 

pot ser una oportunitat per al desenvolupament de la cultura. 

 

Cal destacar que, donat que el col•lectiu circense s‟escampa per tot el territori 

català, en totes aquestes reunions sectorials l‟APCC ha prioritzat una política de 

descentralització. Per una banda, amb aquesta descentralització, es vol facilitar 

l‟accés a la participació directa als professionals que no viuen a Barcelona i per 

http://www.apcc.cat/noticies/427/comunicat-de-lapcc-sobre-la-modificacio-de-la-llei-autonomica-de-proteccio-dels-animals
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una altra, donar visibilitat als espais i iniciatives de circ que s‟estenen per tota 

Catalunya. 
 

 

Impulsada per l‟APCC, la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya (XECC), agrupa 

centres que duen a terme tasques de creació, entrenament, creació, tallers, 

formació, producció, exhibició o distribució. Sorgida arran de la Primera 

Trobada Interprofessional de Centres de Circ organitzada per l‟APCC, que va 

tenir lloc el 3 de desembre de 2012, la XECC té com a objectius reunir els 

diferents espais i centres dedicats a la creació de circ per enfortir el contacte 

entre ells i per afavorir espais on debatre sobre les seves problemàtiques i 

reptes, a més de compartir experiències i exemples de bones pràctiques. 

 

Els membres actuals són l‟Ateneu Popular de 9 Barris, Ca l‟Estruch, Circ Cric, 

Cronopis, Gente Colgada, Escola de Circ Rogelio Rivel, La Central del Circ, La 

Circoteca, La Crica, La Nave Espacial, Roca Umbert, Tub d‟Assaig 7.70, La 

Abuela Vuela. Circo Los i El Circ de les Musaranyes, però està oberta a noves 

incorporacions. 

 

Durant el 2013 s‟han organitzat reunions a Cronopis (Mataró), Gente Colgada 

(Barcelona), La Crica (Manresa), La Nave Espacial (Barcelona) i Ca L‟Estruch 

(Sabadell).  

 

  
 

 

Des de la seva creació, es va decidir impulsar una activitat conjunta: el Circ en 
Família.  
 

Des que la XECC es va estrenar al febrer s‟han realitzat 3 edicions de Circ en 

Família de forma coordinada (febrer, maig i novembre). Circ en família és una 

oportunitat per a pares, mares i fills de compartir un temps en família i fer una 

petita descoberta del circ. La seva realització de forma simultània en diferents 

espais del territori (el mes de febrer es va fer a 5 espais, el mes de maig, a 8 

espais i el mes d‟e novembre a 7) afavoreix la seva difusió. En total 1220 
persones hi han participat aquest any. 
 

Data Espais participants Nombre espais Assistents totals 
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1-2-3 

febrer 

Cronopis (Mataró), Tub 

d‟assaig 7,70 (Terrassa), La 

Crica (Manresa), La 

Circoteca (Valls), i La Nave 

Espacial  (Barcelona) 

5 300 

3-4-5 maig La Nave Espacial, l‟Ateneu 

Popular 9 Barris i l‟Escola 

de Circ Rogelio Rivel 

(Barcelona), La Llançadora 

(Granollers), Cronopis 

(Mataró), La Crica 

(Manresa), Ca l‟Estruch 

(Sabadell), Tub d‟assaig 

7,70 (Terrassa) i La 

Circoteca de Passabarret 

(Valls). 

9 500 

8-9 

novembre 

La Central del Circ i l‟Escola 

de Circ Rogelio Rivel 

(Barcelona), La Llançadora 

(Granollers), la carpa del 

Circ de les Musaranyes 

(Riudoms), Circo Los (Sant 

Celoni), Ca l‟Estruch 

(Sabadell) i Tub d‟assaig 

7,70 (Terrassa). 

7 420 

 

  

 

 

   

La XECC compta amb una pàgina facebook pròpia que recull tant les activitats 

conjuntes com les dels diferents membres. 
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El dissabte 20 d‟abril es va celebrar la XIX Trobada de Mono ciclistes. La 

Trobada està organitzada per l‟Ateneu Popular 9 Barris i compta amb la 

col•laboració de l‟APCC pel que fa a la difusió (notícia al web, butlletí als socis, 

gestió base de dades de mono ciclistes, convocatòria de les reunions de 

preparació, etc) 

 

El programa va ser el següent: 

Dissabte 20 d´abril 

- 10 h. Circuit de muntanya: sortida Ateneu i pícnic a la muntanya 

- Tarda. Circuit de  

Diumenge 21 d´Abril 

- 10,30 h Inscripcions 

- 11h Circuit, carreres, proves, etc 

- 13h Circuit cross voltants de l´Ateneu 

- 13,30 Bàsquet 

- 14,30 Dinar  

- 15,30 Intercanvi de coneixements del monocicle 

- 16,30 Jocs 

- 18h Cloenda 
 

 

La Comissió de Formació de l‟APCC ha estat especialment activa aquest any i ha 

organitzat quatre trobades de formadors. 

 

La primera va ser el 4 de maig, una trobada adreçada a formadors de totes les 

disciplines de circ. Va tenir lloc a l‟Escola de Circ Rogelio Rivel i l‟Ateneu Popular 

9 Barris. A la Trobada hi van participar una vintena de professionals que van 
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treballar per grups segons les disciplines (aeris, acrobàcia, malabars i equilibris 

sobre objectes, i pallasso i teatre). Els temes que es van tractar van ser: 

• Conèixer i debatre les necessitats del sector  

• Elaborar un cicle de formació de formadors a partir de les necessitats que 

plantegin els formadors  

• Engegar una sèrie de trobades entre formadors d'una mateixa disciplina 

circense,  

• Crear mecanismes per intercanviar metodologies i materials pedagògics, 

establir col•laboracions i enriquir-se mútuament tot compartint experiències 

 

  
 

Aquest treball en grups segons les disciplines és el que ha regit les trobades que 

s‟han produït durant aquest any: 

 

Trobada específica per a formadors de tècniques aèries (24 de maig) 
A la trobada es van tractar aquests temes 

• Metodologies dels formadors d'aeris: 

• Vocabulari bàsic d'aeris 

• Creació d‟un document comú que reculli les normes de seguretat, tant de 

l'espai, com del material específic d'aeris. 

• Com compartir materials pedagògics, llibres, vídeos, apunts de tallers 

realitzats... 

 
Trobada de formadors d’acrobàcia (14 de juliol).  
Trobada de formadors d’acrobàcia (16 de novembre).  
Aquestes dues trobades han tingut un caire tant teòric com pràctic. 
 

 

Amb la voluntat de conèixer de primera mà les realitats i necessitats dels 

artistes i companyies de circ, l‟APCC  va organitzarà el 28 de novembre una 

trobada d‟artistes i companyies oberta a tot el sector. A la trobada hi van assistir 

24 persones. 

 

A la trobada es va presentar l‟enquesta realitzada a les companyies de circ de 

Catalunya impulsada per l‟APCC, oberta el mes de juny i tancada  el mes 
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d‟octubre, amb la participació de 53 companyies, el que representa més de 230 

professionals. 

 

L‟enquesta recollia també preguntes obertes sobre les problemàtiques que 

afecten el sector. Un cop analitzades, es van agrupar en tres grans grups: 

Circuits, Gestió i Recursos econòmics, que van ser els que van estructurar el 

debat. Gràcies a aquest es van recollir diverses demandes i propostes que 

s‟inclouran en el programa d‟activitats del 2014. 
 

  
 

 

 

Catalunya compta amb un bon nombre de fires i festivals d‟arts escèniques i no 

són poques les propostes específiques de circ. Una de les principals prioritats de 

l‟APCC per aquest any és treballar la relació amb els festivals per treballar 

diferents aspectes. D‟una banda, promoure les sinèrgies i intercanvis entre els 

diferents festivals, especialment en un moment en què han davallat les 

aportacions públiques i la recerca de finançament es fa més complexa. 

D‟altra banda, es vol analitzar les tendències actuals dels festivals que, cada cop 

més, s‟orienten vers el mercat i els programadors i no tant vers els artistes. En 

aquesta línia s‟elaborarà una Manual de bones pràctiques. Per a fer-ho es crearà 

una comissió de treball i es comptarà amb les aportacions dels professionals 

mitjançant un qüestionari on line. 

Durant aquest any 2013 s’han començat a preparar els continguts d’aquesta 
Trobada però malauradament no s’ha pogut tirar endavant per manca de temps 
i es trasllada al 2014. 
 

 

 

Els circs en vela recorren la geografia catalana des de fa anys però tot i així, i tot 

i l‟existència d‟una normativa analitzada i recollida en el marc dels dos plans 

Integrals de Circ, sovint els circs creuen que els Ajuntaments “no els volen” i 

certs ajuntaments creuen que els circs “no  compleixen". Les causes d‟aquestes 

desavinences són diverses: les dificultats per establir els interlocutors adequats, 

la diversitat de la documentació i les taxes requerides, la presència d‟animals... 
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Tot i que estava prevista per aquest any, la manca de temps ha posposat 
aquesta trobada a l’any 2014. 
 

2.1.3. PARTICIPACIÓ DELS SOCIS   
 

Seguint la línia de fomentar la participació del soci, el 2013 s‟ha treballat molt 

per incloure els associats en el debat, els projectes i les activitats de 

l‟Associació.  

 

Assemblea general anual de socis (8 d’abril de 2013)  

L‟ordre del dia va ser: 

• Benvinguda 

• Aprovació, si s‟escau de l‟acta de l‟anterior Assemblea (19 de novembre 

2012) 

• Presentació i ratificació dels nous membres de junta 

• Presentació, i aprovació si s‟escau, de la memòria d‟activitats i balanç 

econòmic APCC i La Central del Circ 2012 

• Informació sobre la tresoreria i la previsió econòmica de l'APCC i La 

Central del Circ pel 2013 i presentació d‟estratègies de finançament   

• Presentació, i aprovació si s‟escau, de les línies estratègiques APCC i La 

Central del Circ 2013 

• Nova proposta de subscripció a la revista Zirkolika 

• Precs i preguntes 

 
Donat que la situació de retard en el cobrament de les subvencions i la 

indefinició respecte la convocatòria de subvencions del 2013 (que no es van 

obrir fins al mes de juliol) va  obligar a plantejar la continuïtat dels projectes de 

l‟APCC i La Central del Circ tal com els coneixem fins ara. Els socis van 

respondre a la crida i per tal de poder tractar els temes amb la profunditat 

requerida, es va convocar una nova assemblea extraordinària, una setmana més 

tard. 

 

  
 

Assemblea general extraordinària de socis (15 d’abril de 2013)  



 

  

 
 

[19] 
 
 

L‟APCC va convocar una Assemblea General Extraordinària de socis el 5 de 

novembre 2012 per informar el retard en el pagament de les subvencions 

adjudicades per la Generalitat de Catalunya del 2012, i les seves 

conseqüències a nivell de sector. En aquest sentit, també es va  explicar al 

soci com la situació afectava a la vida econòmica de l'APCC i els seus 

projectes.  

A partir de la participació dels associats, es va reforçar la línia de treball 

conjunta entre socis i oficines per treballar plegats en la recerca de noves 

estratègies de finançament.  
 

  
 

 

 

 

L‟Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i La Central del Circ 

han organitzat durant el 2013 dues jornades per recaptar fons per als seus 

projectes, en el marc de davallada d‟aportacions de les administracions 

públiques. Aquestes accions van sorgir a partir de la proposta dels socis 

recollida en les assembles de socis i per a portar-les a terme es va crear una 

Comissió de voluntaris, tant amb socis, com usuaris de La Central i personal de 

l‟oficina de l‟APCC i La Central del Circ. 

 

 

El 23 DE FEBRER, TOTS AL CIRC! 
El dissabte 23 de febrer a La Central del Circ, va organitzar una acció amb 

tallers infantils, espectacles, exposició i festa, per recaptar fons amb l‟objectiu 

de mantenir les seves activitats i projectes.  

 

El programa  
17h: Tallers de circ per a infants a partir de 6 anys 

19h: Cabaret de números de circ per a tots els públics. Passi 1   

20h: Bar i sopar 

21h: Cabaret de números de circ per a tots els públics. Passi 2  

22h-02h: Bar i música 

Durant tota la tarda hi haurà servei de bar i es podrà veure l‟exposició “Papers 

de circ” del Professor  Karoli. 
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Els tallers de circ 
Els infants a partir de 6 anys van poder familiaritzar-se amb les diferents 

tècniques de circ (malabars, equilibris, acrobàcies…) gràcies a professionals 

formadors que exerceixen la seva tasca en diferents escoles I tallers d‟arreu de 

Catalunya. 

 

  

 
El cabaret 
El cabaret, del qual es van fer dos passis, va ser una mostra de números de 

diverses disciplines i va anar a càrrec d‟una selecció d‟artistes catalans 

provinents de diferents companyies en actiu.  

-Ramiro Vergaz, de la cia. Els elegants (malabars) 

-Sergio González i Jeremias Faganel de la cia. La Clandestina (perxa xinesa) 

-Guille Aranzana, de la cia. Balagans (roda cyr) 

-Oscar Carlsson, de la cia. Balagans (verticals)  

-Tomeu Amer, de la cia. Trifaldó (escala d‟equilibris) i Griselda Juncà (trapezi) 

 El director dels Cabarets va ser Leandre Ribera, clown i director. 

 

Un total de 380 persones van respondre a la crida i van assistir a l‟acte. 

 

Aquesta acció, en la qual 60 professionals del sector van treballar de forma 
totalment voluntària, va ser  també una bona ocasió per reforçar els lligams 

entre l‟associació i els seus membres i va servir també per donar a conèixer al 

públic la vitalitat i creativitat del circ català com una disciplina fonamental de les 

arts escèniques del país.  

 

UP! EL 28 I 29 DE JUNY, UNITS PEL CIRC 
 

L‟Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i La Central del Circ 

van organitzar  divendres 28 de juny i dissabte 29 de juny a La Central del Circ, 

un cap de setmana de circ per recaptar fons amb l‟objectiu de mantenir les 

seves activitats i projectes. La jornada portava per títol UP! Units pel Circ. 

  

Aquesta acció, en la qual 50 professionals del sector van treballar de forma 

voluntària, tenia el següent programa: 

  

Divendres 28 de juny 
  

21h Cabaret de circ amb les companyies Morosof i Los Santos. 
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Companyia Morosof  

Formada per Rafael Moraes i Blancaluz Capella el 2006, guanyen amb la seva 

primera creació, “Prochain”, el premi Jeunes Talents Cirque 2006.  

Han treballat també amb la Compagnie HVDZ i Zimmerman & Deperrot. Amb “2 

& 1/2” s'emporten la medalla de bronze en el "29ème. Festival Mondial du 

Cirque de Demain ". El 2011 estrenen la seva obra Eppur si muove, espectacle 

on aprofundeixen sobre el concepte de l'acrobàcia aèria acoblada a 

l'escenografia. 

  

Los Santos 

Los Santos neixen a Barcelona el 2009 arran de la trobada d‟Eleazar Fanjul i 

Claudio Inferno. A partir dels objectes, les característiques i les relacions dels 

dos personatges desenvolupen un llenguatge especial i propi. 

L'espectacle està dirigit per Karl Stets  i és una idea de Los Santos. 

  

El Cabaret va estar presentat per Jorge Albuerne i José Luis Redondo. 

En acabar hi va haver servei de bar, sopar i dj.  

 

Dissabte 29 de juny 

  

17:00h Tallers infantils de circ 

 

19:00h Espectacle familiar Cecilia Colacrai i Jorge Albuerne "Último, el baile"  

"Último, el baile" proposa un nou espai per a la trobada de la dansa i el circ, 

creant un llenguatge propi que permeti aproximar aquestes disciplines 

artístiques a l'espectador, oferint un espectacle fresc i divertit per tal de 

reflexionar sobre el que anomenem "moments de felicitat ". Desafiant la gravetat 

i els límits, el públic compartirà amb els intèrprets aquest viatge ple de 

personatges, danses i música. 

 Creat i interpretat per Cecilia Colacrai i Jorge Albuerne. 

  

Des de les 16.30h hi va haver servei de bar, berenar i concurs de pastissos. 
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Un total de 250 persones van respondre a la crida i van assistir als actes. 

 

.  

2.2. IMPULS DE POLÍTIQUES CULTURALS ACTIVES ADEQUADES A 

LES NECESSITATS DEL SECTOR  
 

L‟APCC treballa des del seu inici conjuntament amb les administracions en la 

posada en marxa d‟accions que signifiquin una millora pel sector. Per això 

manté relacions amb els organismes oficials i les forces polítiques per facilitar i 

vehicular les informacions adequades sobre les problemàtiques i les necessitats 

dels sector i defensar i actuar com mediador en els interessos generals i comuns 

dels agents professionals de Circ de Catalunya.  

 

Actualment, l‟APCC està participant en la redacció i implementació de diferents 

plans estratègics, en diversos consells assessors i plataformes 

 
2.2.1 PLANS ESTRATÈGICS 

SEGUIMENT DEL II PLA INTEGRAL DEL CIRC (2012-2015) 

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va presentar el 25  d‟octubre de 2012 

II Pla Integral del Circ, un document consensuat entre els diversos agents 

públics i privats implicats en el sector del circ i que té l‟objectiu d‟establir un 

acord estratègic per a la cultura del circ a partir del consens i impulsar mesures 

concretes per al desenvolupament del sector del circ en el període 2012-2015. 
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El II Pla Integral del Circ representa un diagnòstic de la situació actual, posa en 

relleu les directrius i els criteris clau del sector, i estableix les accions a 

desenvolupar en el període 2012-2015. És també una agenda a curt, mitjà i llarg 

termini concretada per àmbits d‟actuació i amb objectius i plans d‟acció 

concrets. És fruit del debat i la posada en comú dels múltiples interessos, 

necessitats i potencialitats dels agents directament o indirectament vinculats 

amb el circ. 

 

El Pla actual dóna continuïtat al primer Pla Integral del Circ 2008-2011, signat 

ara fa quatre anys entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i l‟Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Aquell document 

establia bàsicament un estat de la qüestió del circ a Catalunya i detectava les 

mancances del sector. El Pla plantejava l‟acció política en quatre àmbits per a la 

normalització del circ: formació, creació i producció, difusió i marc fiscal i 

laboral. 

 
Durant el 2013 l’APCC ha estat treballant I vetllant per l’acompliment d’aquest 
Pla de les següents maneres: 

Participació a la Comissió de Finançament 

A la reunió de la Comissió de Finançament es va establir un protocol de 

funcionament i es van marcar una sèrie de mesures per atacar la crisi 

econòmica que pot ser nefasta pel sector.  L‟APCC reclama polítiques d‟impuls i 

estímul, i intervencions directes en aquells casos que objectivament han de ser 

salvats perquè conformen els pilars de l‟ecosistema i a més a més són únics.  

Participació a la Comissió de Seguiment del Pla Integral  

Durant tot l‟any l‟APCC ha fet seguiment i suport als principals agents 

articuladors dels sector mitjançant reunions I tribades, i ha reclamat (i obtingut) 

a l‟administració una atenció especial vers aquests projectes. 

-Creació: La Central - i La Vela  

-Producció Ateneu de 9 Barris  

-Formació: Escola de Circ Rogelio Rivel  

-Col•lectius independents:  

-Circuits: Trapezi 

-Difusió: revista Zirkolika I Premis de Circ  

-Companyies  

Durant el 2013 l‟APCC s‟ha reunit amb els diferents organisms del Departament 

de Cultura que hi tenen competencies per traslladar la realitat d‟aquestes 

iniciatives I fer.ne el seguiment.  
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Participació a la Comissió d‟Internacionalització 

La pròpia idiosincràcias del circ les dificultats que pateix el mercat intern a 

causa de la crisi econòmuica posen en primera línia de treball la 

internacionalització dels artistes. Per aquest motiu, la Comissió 

d‟Internacionalització del PIC ha estat especialment activa I Durant el 2013 

s‟han treballat els següents projectes:.  

-  Web de recursos per a la internacionalització del circ català 

L‟APCC ha treballat per coordinar, unificar i complementar els diferents 

directoris de professionals de circ en línia existents amb l‟objectiu de crear un 

web que potenciï la difusió i la visibilització internacional dels creadors de circ 

catalans. Durant el 2013 s‟han fet diverses reunions amb les entitats 

col•laboradores d‟aquest projecte (Institut Ramon Llull i Ârea de Mercats del 

Departament de Cultura), s‟ha elaborat el Briefing, els continguts i el document 

funcional d‟aquesta nova web i s‟ha fet la recerca, negociació i contractació dels 

proveïdors que la faran realitat.  

- Mapeig:  

Amb l‟objectiu de potenciar l‟accés al mercat cultural europeu de les empreses i 

companyies de circ, la xarxa d‟oficines a Europa de l'Àrea de Mercats de 

l‟Institut Català de les Empreses Culturals ha elaborat una mapeig que permet 

obtenir una visió àmplia de la realitat, potencial i recursos que el mercat cultural 

europeu (Berlín, Brusel•les, Londres París) pot oferir als projectes de circ 

susceptibles d‟exportació i internacionalització I ha organitzat, amb la 

col·laboració deL Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), una session 

que presentari el resultat del mapeig.  L‟APCC ha treballat en els continguts 

d‟aquesta  mapeig I aquesta session I a ha treballat en la seva difusió.  

- Vídeo del circ català:  

Coincidint amb el Dia Mundial del Circ, l‟APCC va elaborar i penjar a la xarxa un 

vídeo per promoure el circ. Durant l‟any s‟ha treballat en una reedició d‟aquest 

video, amb una nova música, per tal de crear una peça audiovisual promocional 

que doni a conèixer el potencial artístic i comercial del circ  

 

-Autopistes - Circus Dissemination 

Com hem comentat anteriorment, el projecte Autopistes - Circus Dissemination 

és un projecte de cooperació internacional que té com a objectiu reforçar les 

xarxes de distribució dels espectacles de circ a Europa i Amèrica del Nord, 

afavorint la creació de noves tipologies de contractació conjunta de diverses 

sales i festivals per a millorar la circulació de les propostes artístiques.   
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PLA INTEGRAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS PER TOTS 

ELS PÚBLICS 
 

El Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, acordat 

pel Govern i el sector, aborda des de diverses vessants la millora general de les 

condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals 

per a tots els públics a Catalunya i s‟afegeix als altres plans sectorials que el 

Govern ha aprovat en diversos àmbits culturals: circ, dansa, arqueologia, 

museus i equipaments culturals. 

 

L‟APCC forma part de la Plataforma que vetlla per al compliment i 

implementació d‟aquest Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots 

els públics 2011 – 2018, juntament amb l‟Associació Professional de Teatre per 

a Tots els Públics (APTTP), l‟Associació d'Actors i Directors Professionals de 

Catalunya (AADPC), l‟Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

(APDC),  la Fundació Xarxa, l‟Agrupació d'Entitats Rialles o la Mostra d‟Igualada 

entre d‟altres. Durant el 2013 l‟APCC ha participat en la Comissió de 

Seguiment.. 

 

PLATAFORMA NO RETALLEU LA CULTURA 
 

 

L‟APCC forma part activament d‟aquesta plataforma mantenint un canal obert 

de diàleg entre les associacions de professionals de Catalunya i les 

administracions.  

 

2.2.2 ELABORACIÓ D’INFORMES TÈCNICS 

 
L‟APCC, en el marc de les polítiques culturals, actua com a entitat consultora; 

estableix un diàleg permanent amb les administracions per treballar 

conjuntament per a una cultura del circ central i potent dins la societat, i adopta 

un paper d‟assessor per fixar un marc d‟actuació de les polítiques públiques cap 

el circ definides des d‟una perspectiva oberta i en diàleg.  

En aquest sentit i aquest 2013, l‟APCC, en tant que associació professional, per 

potenciar l‟elaboració i definició d‟un mapa de col·laboració i cooperació 

interinstitucional, des del seu programari ha analitzat les necessitats del circ i 

treballat per aconseguir millores professionals i de reconeixement públic per a 

tot el sector redactant els següents informes tècnics:  

 

 El circ a Catalunya per a Catalunya Ràdio 

 El circ a Catalunya durant el 2013 per al Consell Nacional de la Cultura i 

de les Arts (CoNCA) 

 Companyies de circ a Catalunya 

 Modificació bases subvencions (IRL, CoNCA, ICEC)  
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 Conceptualització del web de recursos per a la internacionalització del 

circ 

 

2.3. EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ, FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT ALS 

PROFESSIONALS  
 

L‟APCC treballa des dels inicis de la seva constitució per professionalitzar el 

circ, per diverses raons: manca de formació tècnica superior, nombre de 

professionals de la producció, la distribució, o la gestió administrativa 

insuficient, etc. 

A més, hi ha dins el sector del circ, i sobretot al voltant de companyies 

emergents i de nova creació, força desconeixement sobre temes bàsics a l‟hora 

de produir i girar un espectacle. Al mateix temps, existeixen també buits dins el 

món de la cultura i en l‟entorn laboral on els professionals de circ poden exercir 

la seva feina (com a artistes, formadors o  empresaris) que limiten i a vegades 

dificulten la contractació de circ.  

Per tal de pal•liar aquests dèficits, l‟APCC desenvolupa diverses accions amb la 

voluntat de posar a la disposició dels creadors eines i informació d‟interès per a 

l‟exercici de la seva professió: formació, cicles d‟activitats, butlletins, 

documentació fitxes pedagògiques i assessorament.  

 

2.3.1. CURSOS DE PERFECCIONAMENT 
 

CICLE FORMACIÓ DE FORMADORS 
 

Des de 2008, l‟APCC programa cursos de perfeccionament en els àmbits artístic 

(disciplines), tècnic i en el de la formació de formadors. Donat que altres ens 

desenvolupen activitats de formació en el perfeccionament artístic i tècnic, i com 

ja va fer l‟any passat, l‟APCC enguany ha donat continuïtat al programa de 

Formació de Formadors, amb l‟objectiu d‟omplir un buit necessari per al 

desenvolupament del sector.  

 

Pioner a tot l‟Estat, el programa de Formació de Formadors de circ gaudeix 

d‟una excel·lent acollida per part dels professionals de circ, no només dels que 

es troben a Catalunya, sinó també dels que treballen a la resta de l‟Estat. La raó 

és que cada cop més sovint molts d‟ells dediquen una part del seu temps a la 

docència. 

 

Aquesta iniciativa va arribar enguany a la segona edició i en aquesta ocasió es va 

centrar a promoure el circ com a eina educativa per al creixement de les 

persones i per a cohesió social i amb l‟objectiu d‟oferir eines que permetin 

millorar les competències dels formadors de circ i dels professionals de 

l‟educació i el lleure. 
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Aquest tercer cicle de Formació per a Formadors va incloure 4 cursos sobre 

diferents àmbits del circ, tot i que finalment només es van poder celebrar 3 per 

manca d‟inscripcions necessàries en un d‟ells.  

El programa ha estat elaborat per la Comissió de Formació de l’APCC. 

Els cursos monogràfics es van fer en cap de setmana a La Central del Circ i 

l'APCC atorgarà certificats d'assistència als participants. 

 

Monogràfic 1. Protocols bàsics de primers auxilis en circ amb James 
Wellington i Juncal Roman (23-24 novembre 2013) 

Aquest any hem apostat per la varietat de propostes per tal d‟oferir eines a 

professionals de diferents perfils. Comencem el cicle amb un curs sobre 

protocols bàsics de primers auxilis en circ que va anar a càrrec de James 
Wellington, cap de fisioteràpia en les cerimònies d‟inauguració i clausura dels 

Jocs Olímpics de Londres i Juncal Roman, fisioterapeuta especialitzada en arts 

escèniques (23-24 novembre).  

Al curs hi van assistir 18 formadors, el màxim de participants que es podien 

atendre, la majoria dels quals eren socis de l‟APCC. 

 

El curs va combinar apartats teòrics amb pràctiques I es va elaborar I repartir 

especialment pel curs un dossier molt complert.  

El curs ha estat molt ben valorat pels participants que li han atorgat una nota 
mitjana de 8,6 (formador, material, aplicabilitat, durada).  

Monogràfic 2. El moviment com a llenguatge acrobàtic amb Iesu Escalante (7 i 
8 de desembre) 

http://comissioformaciocirc.wordpress.com/
http://www.lacentraldelcirc.cat/
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Inspirat en l'esperit d'investigació i creant un diàleg entre les diferents 

disciplines de les arts escèniques, aquest curs volia ser un intercanvi 

d‟informació amb la intenció de  proporcionar eines,  i recolzar el 

desenvolupament de formadors, especialistes i practicants de tècniques de 

moviment. Aquest curs és l'encreuament de diferents disciplines com l'acrobàcia 

de terra, la dansa  i l‟acrobàcia excèntrica,  els portés acrobàtics, capoeira, 

wushu i tai txi (arts marcials xineses), amb la finalitat de motivar i desenvolupar 

el llenguatge corporal propi de cada alumne en les etapes avançades de la seva 

formació. 

 

El curs anava a càrrec de Iesu Escalante acròbata, ballarí, artista de circ i arts 

marcials, format al Centre National des arts du Cirque (CNAC). 

 

Donat que les inscripcions van ser 6 i no es va arribar al mínim necessari (8),m 

el curs es va anul·lar. 

 

Monogràfic 3. Didàctica dels equilibris acrobàtics a terra (14 i 15 desembre) 
amb Sònia Ganza 

Els equilibris acrobàtics de terra són un material molt útil i valuós, sobretot per 

treballar en els àmbits de la descoberta i l‟aprenentatge, sigui amb nens o amb 

adults.  

 

El curs va anar a càrrec de Sònia Ganza, artista de circ i formadora d‟acrobàcia i 

equilibris acrobàtics des de el 2005. Amb experiència a l‟Escola de Circ Rogelio 

Rivel i en projectes de teatre i circ social, tant d‟arreu de Catalunya, com en 

altres països del món (Australia, Tailàndia, Holanda, Alemanya....) 

 

El curs va tenir un component pràctic molt destacat i entre els alumnes es va 

crear un clima molt distès i enriquidor. El curs ha estat molt ben valorat pels 
participants que li han atorgat una nota mitjana de 8,4 (formador, material, 

aplicabilitat, durada), amb una nota especialment alta per a la formadora, que 

rep un 9,6. 

Al curs hi van participar 11 formadors de circ. 
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Monogràfic 4. Didàctica dels aeris (11 i 12 de gener) amb Antonia Ruiz, Beatriz 
Contreras i Pili Serrat 

 

El curs va servir per proporcionar les eines necessàries per impartir un curs de 

tècniques aèries de nivell inicial a partir de l‟anàlisi dels moviments elementals 

del trapezi fix, corda llisa, teles i cèrcol aeri, i de la informació adquirida per les 

professores al llarg dels anys: Beatriz Contreras, pedagoga teatral, actriu i 

trapezista, Antonia Ruiz, ballarina i coreògrafa, especialista en corda llisa, 

dobles de trapezi i teles, i Pili Serrat, artista de circ, i especialista de trapezi fix i 

doble. 

 

En total, 18 persones van participar als curs, el màxim permès, i es va obrir una 

llista d‟espera. 

El curs va tenir un component pràctic molt destacat i s‟hi va repartir un dossier 

especialment elaborat per a l‟ocasió. 

El curs ha estat molt ben valorat pels participants que li han atorgat una nota 
mitjana de 8,64 (formador, material, aplicabilitat, durada), i destaca 

especialment la bona valoració de les formadores que reben una nota de 9,9. El 

curs es va desenvolupar en un clima molt agradable i s‟han establert lligams I 

col·laboracions entre els assistents.  

  
 

 

En tots els casos les enquestes de valoració han recollit moltes propostes i 

demandes que serviran per elaborar el programa del Cicle de l‟any 2014. 

 

 

2.3.2. ASSESSORAMENT AL SOCI 

 
Els creadors de circ es troben en un context laboral que els obliga a ser 

emprenedors dels seus propis projectes, ja que no són pas habituals les 

produccions de circ, o que l‟incloguin, que siguin iniciativa d‟empreses o altres 

equipaments com teatres. Cal sumar-hi a més la manca de professionals de la 
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producció, la distribució, o la gestió administrativa que puguin acompanyar els 

projectes de circ.  

És per aquests i altres motius que generalment l‟artista es veu obligat a 

desenvolupar moltes tasques a banda del seu treball creatiu –des de la part 

tècnica (ancoratges, llum, so, etc.) a la producció o la distribució– sense 

formació específica ni experiència sobre aquests àmbits.  

 

Per tal de pal•liar aquests dèficits, l‟APCC desenvolupa diverses accions amb la 

voluntat de posar a la disposició dels creadors eines i informació d‟interès per a 

l‟exercici de la seva professió: cicles d‟activitats emmarcats sota el títol „Eines 

per a la professionalització‟, butlletins, documentació, fitxes pedagògiques, 

assessorament, censos.  

 

 

Enguany, i dins del programa d‟Assessorament al soci, l‟APCC ha programat 

dues sessions formatives, obertes al públic. Aquestes sessions s‟han 

desenvolupat a les instal·lacions de La Central del Circ. Fàbrica de Creació de 

Circ de l‟Ajuntament de Barcelona. 

 

Xerrada sobre els Ajuts a la Mobilitat d’Artistes de l’Institut Ramon Llull (5 
d’abril de 2013) 

L‟Associació d‟Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), 

l‟Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), l‟Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) i l‟Associació de Professionals de 

Teatre per a Tots els Públics (TTP), amb la participació de l‟Institut Ramon Llull 

(IRL), van organitzar una xerrada per presentar les bases dels Ajuts a la Mobilitat  

d‟Artistes de l‟Institut Ramon Llull. La xerrada va anar a càrrec de Teresa 

Carranza, coordinadora de projectes de l‟àrea de Creació de l‟IRL i d‟Anna Giralt, 

coordinadora de l‟àrea de  Gerència de l‟IRL. 

 

  
 

En concret a la xerrada es van tractar: 

• les modificacions de les bases que han entrat en vigor el 2013 

• el procediment de presentació dels formularis de les sol•licituds 

(telemàtic i físic) 

• la justificació de les subvencions atorgades 
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• la publicació de les resolucions a la web de l‟IRL 

• terminis de presentació i justificació 

 

A la xerrada hi van assistir 40 assistents de les 4 associacions professionals. 
De la xerrada es va fer un resum que esdevé una Fitxa pedagògica. 

 

Valoració Assistents 

 
Llegenda  

9 Molt  

7 Força 

4 Poc 

0 Gens 

 

 Has trobat útils i interessants els continguts de la sessió 

informativa? 

8,1 

 Has trobat correcta la durada de l'activitat? 8 

 El/la formador/a ha respost els teus dubtes 8 

 T'interessaria una sessió pràctica i específica sobre subvencions? 8,5 

 Els continguts s‟adequaven a les teves expectatives? 7,9 

 

Els assistents han destacat especialment el fet de poder plantejar dubtes amb 

les responsables del programa i intercanviar experiències amb membres d‟altres 

sectors de les arts escèniques. 

 

Sessió formativa Com anar a una fira? (16 de juliol de 2013) 

 

Per tal d‟optimitzar la presència dels socis a Fira Tàrrega i Fira Mediterrània (i 

en general, a tots les fires), l‟APCC va programar una Sessió Formativa gratuïta 

amb la col·laboració de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). La 

sessió va anar a càrrec d‟Esther Campabadal de l‟Àrea de Mercats de l'ICEC, i 

Fabrizio Giannini, artista de la companyia “eia” i membre de junta. La sessió va 

incloure una taula rodona amb la participació de tots els assistents.  

 

A la xerrada hi van assistir 8 participants. 
De la sessió es va derivar una Fitxa pedagògica que es va fer arribar a tots els 

socis i que està disponible a l‟apartat Fitxes pedagògiques de la web de l‟APCC. 
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Valoració Assistents 

 
Llegenda  

9 Molt bé 

7 Bé 

4 Malament 

0 Molt malament 

 

 Has trobat útils i interessants els continguts de la sessió 

informativa? 

6,5 

 Has trobat correcta la durada de l'activitat? 8 

 El/la formador/a ha respost els teus dubtes 7,4 

 Els continguts s‟adequaven a les teves expectatives? 7 

 

 

 

Jornada formativa sobre Fórmules jurídiques a les arts escèniques amb casos 
pràctics (8 d’octubre de 2013) 

L'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), l'Associació d'Actors i 

Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Associació de Professionals de 

la Dansa de Catalunya (APDC) i l'Associació de Professionals de Teatre per a 

Tots els Públics (TTP), amb la col•laboració de La Seca, van organitzar una 

jornada formativa amb els següents objectius: 

-Informar sobre les diferents fórmules jurídiques existents de la mà d‟una 

especialista. 

-Conèixer l‟experiència d‟artistes, companyies i projectes d‟arts escèniques amb 

diferents formes jurídiques. 

-Afavorir les relacions entre els diferents professionals de les arts escèniques. 

 

A la sessió hi van intervenir:  

-Cristina Calvet, advocada de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de 

Catalunya (AADPC) 

-Companyies i professionals independents de circ, dansa i teatre. En el cas de 

circ es va comptar amb Ignasi Gil, de la cia. Elegants, com a exemple de 

Societat Civil Privada, i de Miguel Àngel García, de la Coop de circ, com a 

exemple de societat cooperativa. 
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En primer lloc, Cristina Calvet donarà a conèixer les diferents fórmules jurídiques 

existents en les quals es poden constituir els artistes, companyies i projectes 

d‟arts escèniques, i va detallar els avantatges i inconvenients de les diferents 

modalitats. A continuació es va fer la presentació d‟un cas d‟associació, un cas 

d‟autònom, una societat civil privada, un cas de societat cooperativa, societat de 

responsabilitat limitada (SL). Després de cada exposició hi va haver torn de 

preguntes. La sessió també va incloure una pausa cafè per afavorir els 

intercanvis entre els participants. 

 

A la sessió hi van assistir 16 persones de les quatre associacions convocants. 

 

  

 

Valoració Assistents 

 
Llegenda  

9 Molt bé 

7 Bé 

4 Malament 

0 Molt malament 

 

 Has trobat útils i interessants els continguts de la sessió 

informativa? 

8,5 

 Has trobat correcta la durada de l'activitat? 7,75 

 Valora l‟exposició de l‟advocada especialista 8,25 

 Valora l‟exposició dels casos pràctics 8,3 

 
Els assistents van destacar especialment el fet de poder conèixer la part més 

pràctica de cadascuna d‟aquestes fórmules jurídiques de la mà dels seus propis 

companys. 

Sessió informativa Oportunitats per al circ català en els principals mercats 
europeus (5 de desembre de 2013) 

Sessió informativa, organitzada pel Servei de Desenvolupament Empresarial 

(SDE) del Departament de Cultura, en col.laboració amb l'Associació de 

Professionals de Circ de Catalunya (APCC), en què es van donar a conèixer 

quines són les portes d'entrada als mercats del circ d'Alemanya, Àustria, Suïssa, 

UK, Irlanda, Bèlgica, França i països nòrdics. 
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Els objectius de la sessió eren identificar les singularitats de cada país, descriure 

les fires professionals i els festivals més rellevants i les oportunitats que poden 

aportar, així com els agents europeus claus del sector. 

 

La sessió va anar a càrrec dels directors de les oficines de l'ICEC a: 

Berlin - Neus López  

Brussel·les - Núria Bultà  

Londres - Mar P. Unanue  

París - Ramon Lluís Fossati 

 

La sessió responia a una demanda del sector i estava inclosa dins de les 

mesures incloses en el II Pla Integral del Circ. 

 

A la sessió hi van assistir 59 persones. 

 

  

 

Valoració Assistents 

 

 
Llegenda  

9 Molt bé 

7 Bé 

4 Malament 

0 Molt malament 

 

 Valoració global 9 

 Has trobat correcta la durada de l'activitat? 8,5 

 Valora l‟exposició dels ponents 8,5 

 Valora la confirmació de l‟assistència 7 

 
Les enquestes de valoració han recollit altres demandes per a futures sessions 

en què hi trobem documentació legal i impostos per viatjar amb materials 

circenses, i circuits a Espanya, entre altres. 
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ASSESSORAMENT AL SOCI PERSONALITZAT I ESPECIALITZAT 

  

Un dels serveis més destacats de l‟APCC és l‟assessorament al soci, en temes de 

gestió, producció, ajuts, exhibició, jurídic, legal i laboral. 

 

Durant el 2013 s’han atès un total de 57 consultes. 
 

Assessorament a càrrec de l’oficina de l’APCC 
Quan un soci s‟adreça a l‟APCC amb una consulta, aquesta és atesa en primer 

lloc pel persona de l‟oficina. Amb l‟experiència del personal, així com amb les 

fitxes pedagògiques elaborades durant la trajectòria de l‟Associació i l‟àmplia 

base de dades, moltes d‟aquestes consultes poden ser resoltes. 

 

Durant el 2013 s‟han atès des de l‟oficina un total de 28 consultes, ja sigui 

mitjançant una entrevista personal, l‟enviament d‟una fitxa pedagògica o altres 

recursos formatius. 

 

Projecte  Gestió Ajuts Producció Exhibició 

Total 

consultes 

APCC 20  2 2  4 28 

 

Assessorament bàsic a través de les empreses del Viver d’Iniciatives de Circ 

Des del 2012 funciona un conveni de col·laboració amb les empreses residents 

al Viver d‟Iniciatives de Circ de La Central del Circ per oferir als associats de 

forma gratuïta assessorament bàsic sobre dubtes puntuals relacionats amb 

l‟exercici de la seva professió: suport a la redacció de projectes i a l‟elaboració 

de pressupostos; informació i suport per a respondre a convocatòries de 

subvencions, catàlegs o festivals; estratègies de producció (residencies de 

creació, coproductors, etc); estratègies de difusió (suports de comunicació, 

circuits, etc); contactes de professionals relacionats amb la producció, la gestió i 

la distribució. 

 

Les empreses del Viver d‟Iniciatives de Circ actives durant el 2013: 

 Circulant, circ en moviment és gestió especialitzada en CIRC. En la 

producció, es dediquen a la gestió de subvencions, de contractes, recerca 

de finançament, coordinació de residències. En termes de comunicació, 

elaboren dossiers artístics, dossiers de premsa, accions de promoció, 

d'estrenes i gires i, en la distribució, es dediquen a la promoció del vostre 

espectacle, gestió d'ajudes, management, inscripcions a circuits i 

festivals. 

 La Centraleta · Connexions culturals és una empresa creada i pensada per 

oferir eines, experiència i coneixements tècnics al sector de les arts 

escèniques.  Des de la idea a la materialització del projecte ofereixen els 

següents serveis: servei de gestió econòmica; servei de gestió i execució 

de projectes culturals; servei de gestió del pla documental; servei de 

gestió a la xarxa 2.0.  
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També s‟ha comptat amb la complicitat de les oficines de l‟ICEC a París, Berlin i 

Milà, que en una ocasió al llarg del 2013 ens han ajudat a complementar 

informació sobre circuits a França, Alemanya i Itàlia.  

 

Cal destacar que aquestes sessions d‟assessorament tenen una durada d‟una 

hora i sovint inclouen dubtes sobre diverses parts del procés de creació i/o 

comercialització d‟un espectacle o projecte.  

 

Durant el 2013 s‟han fet un total d’11 assessoraments bàsics. 

 

Viver/Projecte Assignat Gestió Ajuts Producció Exhibició 

Total 

consultes 

Catalan Arts       1 1 

La Centraleta 1 2 2 1 6 

Circulant, circ en moviment   2 1  1 4 

 

  
 

 

Valoració del servei 

 
Llegenda  

10 Molt bé 

0 Molt malament 

 

 Valora l'atenció de l'Oficina de l'APCC 9‟8 

 Valoració de l'Assessorament - Capacitat per resoldre dubtes i 

aportar recursos i solucions 

9,4 

 Valora l'atenció del Professional Assignat 9,6 

 

Com es pot veure la valoració dels socis d‟aquest servei és molt alta, amb una 

nota mitjana de 9,6. 
Cal destacar també que d‟aquests assessoraments han sorgit dos encàrrecs 

professionals pels vivers que havien atès les consultes. 

 

Assessorament legal, fiscal i laboral a través de l’Associació d’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya 
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El 2012 es va posar en marxa una ampliació del servei d‟assessorament gratuït 

al soci, amb l‟objectiu de donar una millor cobertura a les seves necessitats. 

Això és possible gràcies a un conveni de col·laboració amb l‟Associació d‟Actors i 

Directors Professionals de Catalunya (AADPC), un conveni que s‟ha renovat 

aquest any, i a través del qual els socis de l‟APCC poden resoldre de forma 

gratuïta dubtes relacionats amb temes jurídics, fiscals, laborals i drets d‟autor i 

d‟imatge amb un gabinet d‟advocats especialitzat en arts escèniques.  

Aquest servei és fruit del treball de l‟APCC per enfortir vincles i col·laboracions 

amb altres associacions professionals (d‟actors i directors, de dansa, de música, 

etc.) amb què es procura treballar en xarxa i compartir i optimitzar els 

coneixements d‟assessors especialitzats.  

 

Durant el 2013 un total de 18 socis s‟han acollit a aquest tipus 

d‟assessorament.  

 Temes que han motivat l'assessorament   

Cies. ateses Jurídic Fiscal Laboral 

Drets 

autor/imatge 

Total 

consultes 

18 9 1 8 0 18 

 

 

Valoració del servei 

 
Llegenda  

10 Molt bé 

0 Molt malament 

 

 Valora l'atenció de l'Oficina de l'APCC 9,9 

 Valoració de l'Assessorament - Capacitat per resoldre dubtes i 

aportar recursos i solucions 

9 

 Valora l'atenció del Professional Assignat 9,3 

 

De nou, com es pot veure la valoració dels socis d‟aquest servei és molt alta, 

amb una nota mitjana de 9,4. 
 

BIBLIOTECA DE FITXES PEDAGÒGIQUES 
 

Totes les activitats de formació que desenvolupa l‟APCC van acompanyades de 

fitxes pedagògiques que recullen la informació de forma clara i sintètica, i que 

serveixen com a eina de consulta per a l‟exercici de la seva professió.  

Actualment la biblioteca de fitxes pedagògiques de l’APCC compta amb 18 
documents, a disposició dels socis a través del web de l‟APCC (àrea privada de 

socis) i també utilitzats en les consultes d‟assessorament. 

Enguany, formen part de la documentació pedagògica els 4 documents nous  

documents que l‟Associació ha generat a través de les seves activitats: les fitxes 

pedagògiques derivades de la Xerrada sobre els Ajuts a la Mobilitat d‟Artistes de 

l‟Institut Ramon Llull i la sessió formativa Com anar a una fira, i les dos 
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presentacions que es van donar a conèixer a la sessió formativa de Fórmules 

jurídiques i a la Oportunitats per al circ català en els mercats europeus. 

 

 

BUTLLETINS ELECTRÒNICS 
 

Els butlletins electrònics són un recull d‟informacions d‟interès per als 

professionals associats (artistes, productors, tècnics, programadors, etc.) per a 

l‟exercici de la seva  professió. Aquest recull d‟informacions es difon a través del 

correu electrònic amb una periodicitat constant i les informacions es poden 

trobar dins el web de l‟APCC (www.apcc.cat) amb la voluntat de facilitar-ne la 

lectura i l‟arxiu.   

 

Els butlletins contenen informació sobre fires i festivals nacionals i 

internacionals (inscripcions, ajudes per al desplaçament, etc); convocatòries; 

ofertes de feina; subvencions, càstings, propostes de programació i formació, 

documentació professional sobre l‟estat del sector i política cultural,  etc.  

 

Totes les informacions es poden consultar en qualsevol moment des del web. 

Algunes de les informacions són públiques i d‟altres es troben dins l‟àrea 

privada de socis. En tots els casos, organitzar la informació a través de les 

seccions del web, permet també documentar com evoluciona el context 

cultural/professional on el sector pot incidir.  

 
El 2013 l’APCC ha enviat 79 butlletins amb informacions d’interès pels 
associats (27 ofertes de feina, 21 ajuts, 120 convocatòries, 126 propostes de 
formació, 129 notícies de circ, 81 informacions d’interès) i n’ha retocat el 
format per fer-lo més pràctic. 
 

Aquest tipus d‟informacions són un exemple de servei al soci, un suport i un 

acompanyament que els ajuda en la planificació dels seus projectes. Des de 

l‟APCC es procura fer-los arribar informació útil per al seu desenvolupament 

professional, des de cursos de formació a convocatòries o informacions sobre 

premis i/o ajuts. És d‟aquesta manera com s‟intenta facilitar l‟accés a aquestes 

informacions a un col·lectiu que sovint no disposa de personal administratiu i de 

gestió en els seus projectes que s‟encarreguin del treball d‟oficina. 

 

CENSOS DE FORMADORS DE CIRC I DE CENTRES DE FORMACIÓ 
 
Des de la Comissió de Formació de l‟Associació de Professionals de Circ de 

Catalunya (APCC) s‟ha impulsat la creació d‟un cens de formadors de circ i de 

centres de formació amb l‟objectiu d‟identificar i quantificar el nombre de 

formadors de circ que treballen Catalunya, així com el nombre d‟espais que 

treballen en aquest sentit.  

Aquests censos han de servir per identificar i conèixer els formadors de circ que 

treballen a Catalunya; facilitar la comunicació, la relació i la cohesió entre els 

http://www.apcc.cat/
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formadors de circ; donar una major visibilitat a tots aquests professionals; 

defensar millor les seves necessitats davant les administracions, etc.  

 

A més a més, a través d‟aquest recull i actualització de formadors i centres de 

formació, es vol crear un directori de formadors en els diferents àmbits i 

tècniques de circ,  i fer-ne difusió entre la comunitat educativa i el públic en 

general. 

 

Formadors de circ 
 

Durant el 2013 s‟ha tancat la recollida de dades del Cens de formadors de circ, 

en el qual hi ha actualment 90 formadors. 

 

Aquestes dades han estat revisades i corregides per l‟APCC i han estat cedides 

al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que ha  col·laborat en el seu anàlisi i 
també en la seva publicació. 
  

Pel que fa a  l‟anàlisi, a principis del 2014 s‟ha presentat la feina feta durant 

l‟últim trimestre del 2013, l‟Informe “El perfil del formador de circ a Catalunya”, 

que analitza dades sociodemogràfiques, de nivell de formació, d‟hores de 

dedicació, de trajectòria i d‟espais laborals, i en alguns casos, es comparen amb 

l‟enquesta que s‟havia fet als formadors per a les II Jornades de Formació de 

Circ el 2009.  

 

Pel que fa a la visualització, durant el darrer trimestre del 2013 s‟ha fet recerca 

de proveïdors i s‟ha fet i supervisat l‟encàrrec. El resultat és un directori on line 

d‟aquest Cens, que permet als formadors donar-se d‟alta, modificar les seves 

dades o donar-se baixa, i als usuaris, fer la cerca d‟un formador per nom, àmbit 

de treball,  tècnica de circ i/o municipi de treball.  

 

Durant el mes de febrer de 2014 es farà públic l‟informe i el directori. 

 

Centres de Formació de circ 
En l‟actualitat la Comissió de Formació de l‟APCC comptabilitza al voltant de 50 

projecte que ofereixen formació de circ, dels quals una trentena tenen un espai 

físic. A través del cens de centres de formació es vol ordenar i classificar aquesta 

informació per identificar els centres pròpiament de circ, dels centres d‟arts 

escèniques i d‟altres més generals (com centres cívics) que incorporen el circ en 

la seva agenda formativa. A més, amb aquest cens també es vol procedir a 

classificar aquests espais en funció del nivell de circ que imparteixen.  

 

ENQUESTA DE COMPANYIES DE CIRC 
 
Com s‟ha comentat en l‟apartat Cohesió del sector, el mes de juny, l‟APCC va engegar 

qüestionari adreçat a les companyies professionals de circ amb residència a Catalunya.  

Els objectius del qüestionari eren: 

• Recollir dades reals i concretes del sector 

• Fer visible l'activitat cultural i econòmica real del circ  

• Destacar les problemàtiques que ens afecten 

• Tenir eines de negociació i argumentació amb les administracions 
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L‟enquesta es va tancar el mes d‟octubre i hi van participar 53 companyies, el que 

representa més de 230 professionals. 

A l‟enquesta es recollien dades estructurals (data de creació de les companyies, nombre 

i origen dels integrants, província de residència), jurídiques (fórmules jurídiques), dades 

sobre els espectacles (nombre i llocs de les actuacions, espectacles en actiu) i dades de 

facturació. 

De l‟enquesta destaquen les següents dades: 

 Fort augment del nombre de les companyies durant els darrers deu anys 

 Un 78% de les companyies tenen forma jurídica 

 S‟estima que les companyies ofereixen en total 121 espectacles en actiu 

 S‟estima que el 2012 es van fer 2600 actuacions 

 S‟estima que la facturació de 90 companyies és de 3.2000.000 euros 

 

Els resultats de l‟enquesta s‟ha donat a conèixer als socis i tots els que hi van participar, 

però donada la bona resposta del sector i l‟interès suscitat per aquestes dades, l‟APCC 

impulsarà anualment aquesta enquesta i en farà difusió dels resultats de forma més 

àmplia. De cara a properes es milloraran i afinaran les preguntes, especialment les 

referides a facturació 

REGULACIÓ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 
 

La formació de circ a Catalunya, tot i la reconeguda feina feta al llarg d‟aquests 

anys per escoles i centres de titularitat privada i ser un referent per a la resta de 

l‟Estat espanyol, té mancances profundes a resoldre i no ha format mai part del 

sistema educatiu oficial. Al llarg del 2013, gràcies al suport del Departament 

d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l‟APCC ha treballat per situar el 

circ dins del mapa dels ensenyaments reglats i desenvolupar els ensenyaments 

de circ dins el marc de la LOE (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d‟Educació) 

i de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d‟Educació).  

El passat 13 de març, el Departament d'Ensenyament, en el marc del II Pla 

Integral de Circ de Catalunya i amb la col.laboració de l'APCC, va organitzar una 

Jornada de treball a l'entorn del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'animació en circ, 

en fase d'elaboració. A la Jornada van participar vint professionals de circ, 

formadors i artistes, que van poder conèixer la feina feta fins ara pel Servei 

d'Ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial i un grup de treball 

d'especialistes format per Anne Morin (Escola Rogelio Rivel), Tere Celis (Escola 

Rogelio Rivel) i Mercè Mateu (INEFC), membres de la Comissió de Formació de 

l'APCC. 

 

A la jornada es van recollir les opinions dels assistents a qui es va emplaçar a 

aportar més propostes respecte les matèries i les assignatures. 
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2.4. DIFUSIÓ   LES ARTS CIRCENSES  

 
Si bé el circ camina, a poc a poc però de forma constant i ferma cap a una plena 

normalització, el grau de desconeixement d‟una part de la societat és encara 

força notable. Aquest fet, en part, s‟explica perquè el circ encara no té prou 

visibilitat en els mitjans de comunicació, les agendes culturals, etc. En aquest 

sentit, l‟APCC treballa per visibilitzar el circ en termes d‟activitat (augmentar la 

programació de circ als equipaments culturals, teatres, etc.) però també dedica 

esforços a ser l‟altaveu del sector, per contribuir a difondre el circ en la cultura i 

la societat.  

2.4.1. PLATAFORMES DIGITALS 
 

WEB DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA 

(WWW.APCC.CAT) 
 
El web de l‟APCC (www.apcc.cat), no és només un espai per fer difusió de 

l‟Associació i de les seves activitats, sinó que és un espai de referència per a la 

difusió de les activitats i les notícies de circ. El web també incorpora les dades i 

documents sobre l‟evolució del sector en tots els seus àmbits (formació, creació, 

exhibició, etc). 

 

A més de la pàgina web oberta a tothom, el web disposa d‟una àrea privada per 

als socis, en què es publiquen informacions internes de l‟Associació i on es 

troben alguns serveis exclusius per al soci: ofertes de feina, convocatòries, dades 

sobre subvencions, etc.  

 

Cal destacar que la pàgina web promou la participació dels socis, ja que permet 

que ells mateixos puguin incorporar continguts i la puguin utilitzar per 

actualitzar les seves dades professionals i les dels seus espectacles, publicar 

ofertes de feina o bé informar sobre els seus projectes a l‟agenda o a través de la 

secció de notícies. D‟aquesta manera l‟actualització de la informació recollida 

pel web és constant.  
 

http://www.apcc.cat/
http://www.apcc.cat/
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Si bé el web de l‟APCC disposa de diverses seccions, en termes de difusió, en 

destaquen dues: per una banda, la secció de notícies i, per l‟altra, l‟agenda de 

circ.  

 

Notícies: notícies sobre circ i política cultural. Aquestes notícies es poden filtrar 

a través de diferents categories (APCC, Circ, Fires i Festivals, La Central del Circ, 

Política cultural i educativa, Sector) i permeten documentar informació i dades 

així com també començar a generar literatura de circ a través de la pròpia 

informació que inclouen: evolució de la inversió econòmica en cultura i circ, per 

exemple; terminologia de circ a través de les crítiques i cròniques d‟espectacles, 

etc.  

Durant el 2013 es va publicar un total de 162 notícies que van aparèixer en 

aquest apartat, el que significa un augment del 30% de les notícies publicades 

respecte l‟any anterior.  

 

Agenda: aquest espai permet conèixer les activitats de circ programades a 

Catalunya i fora del nostre territori. Els socis de l‟APCC també poden incorporar 

les seves actuacions, els cursos que impartiran, la seva presència a fires, etc. 

D‟aquesta manera, la difusió del treball dels socis és pública i sempre  

accessible a través del web. Aquesta secció incorpora un cercador amb diferents 

criteris per tal de poder fer cerques més concretes de les activitats.  

En total, el 2013 l‟agenda de l‟APCC va informar de més de 600 activitats 

(espectacles, fires i festivals, tallers, etc)relacionats amb el circ, xifra que 

demostra la capacitat del sector a l‟hora de generar activitat, així com la 

confiança en les oportunitats de difusió que ofereix el web de l‟APCC. Com en el 

cas de les notícies, cal tenir en compte que sovint aquestes informacions es 

comparteixen en les xarxes socials, amb el creixement exponencial de difusió 

que impliquen aquestes plataformes.  

 

A més, el web disposa de diverses seccions que funcionen com a directoris de 

recursos per a professionals del circ i de la cultura així com per al públic 

general. Es tracta dels següents espais: 

 

Professionals: es tracta d‟una completa base de dades dels associats a l‟APCC 

on es poden trobar els diferents perfils professionals que aglutina i cohesiona 

l‟entitat, a través de cercadors, per paraula clau, per ordre alfabètic així com per 

àmbit professional (agent artístic, artista, crític/documentalista, director 

d‟espectacles, escenògraf, formador, gestor/productor, vestuarista, tècnics de 

seguretat de circ, tècnics de llums i/o so, etc). Els socis poden actualitzar 

sempre que vulguin les seves dades de contacte o professionals, així com 

incorporar fotografies, vídeos, etc. També poden afegir al web els seus 

espectacles en actiu.  

 

Espectacles: l‟APCC publica el seu directori d‟espectacles a través del web. Està 

format per un total de 168 espectacles de circ, classificats segons diferents 

criteris (tipus de públic, disciplina, espai escènic, durada, i ordre alfabètic) així 

com també per mitjà de cercadors (nom de la companyia i/o espectacle). El 

directori al web permet que qualsevol persona pugui accedir, des de qualsevol 

lloc, a la base de dades més completa i actualitzada d‟espectacles circ en actiu 

a Catalunya. Com en el cas de la secció Professionals, els socis de l‟APCC poden 
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incorporar els seus espectacles i números des de l‟àrea de socis, i a més poden 

actualitzar els continguts sempre que ho necessitin (vídeos, fotografies, dades 

de contacte, fitxa artística, etc). 

 

El Circ a Catalunya: espais de formació, de creació i d‟exhibició, ajuts, 

convocatòries, formació per a professionals, estudis i normatives, documentació 

i enllaços d‟interès. Aquesta secció és un complet banc de dades de centres, 

recursos i iniciatives de formació, creació i exhibició de circ a Catalunya. 

Incorpora les dades de contacte així com un mapa de com es distribueixen pel 

territori a través d‟un mapa de Catalunya. Algunes d‟aquestes informacions són 

reservades als socis 

 

La resta de seccions que completen el web són: 

 

APCC: descripció de l‟entitat i les seves línies de treball, junta directiva i oficina 

tècnica, etc. 

 

Serveis als socis: descripció dels serveis als socis i accés a la biblioteca de 

fitxes pedagògiques, descomptes, etc. 

A través d‟aquesta nova eina de difusió, i per mitjà de les comunicacions que 

emet l‟entitat amb els seus públics, l‟APCC difon notícies i l‟Agenda de circ i el 

directori d‟espectacles i professionals.  

 

NOVA WEB DE RECURSOS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE CIRC 
 

Dins del II Pla Integral de Circ, i en l‟àmbit de treball reforçar la projecció i 

difusió nacional i internacional, destaca l‟objectiu de millorar la connectivitat 

internacional fent visible la feina dels creadors i les companyies catalanes a 

escala internacional. Per fer realitat això durant tot l‟any, i dins de la Comissió 

d‟Internacionalització del II Pla Integral de Circ, l‟APCC ha treballat per 

coordinar, unificar i complementar els diferents directoris de professionals de 

circ en línia existents amb l‟objectiu de crear un web que potenciï la difusió i la 

visibilització internacional dels creadors de circ catalans. 

Durant el 2013 s‟han fet diverses reunions amb les entitats col·laboradores 

d‟aquest projecte (Institut Ramon Llull i Ârea de Mercats del Departament de 

Cultura), s‟ha elaborat el Briefing, els continguts i el document funcional 

d‟aquesta nova web i s‟ha fet la recerca, negociació i contractació dels 

proveïdors que la faran realitat.  

 

Actualment existeixen tres webs que són l‟arrel d‟aquesta i la nodriran 

1. Web Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) 

www.apcc.cat (Els apartats Espectacles i El circ a Catalunya) 

2. Web Institut Ramon Llull www.llull.cat (els apartats Diurectori de cies, 

encara no visible, i el de Subvencions a artistes) 

3.       Web Catalan Arts http://www.catalanarts.cat/web/ (Els apartats  

Convocatòriesi  fires de circ)  

 

La nova web serà en tres idiomes (català, castellà i anglès), serà  clara, ben 

organitzada, el màxim autogestionable per les companyies i l‟administrador de 

http://www.apcc.cat/
http://www.llull.cat/
http://www.catalanarts.cat/web/
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la web, incorporarà les xarxes socials i elements 3.0 que ja existeixen i tindrà un 

disseny molt atractiu. 

 

Els objectius principals d‟aquesta eina són: 

• Potenciar la visibilitat a les companies de circ catalanes 

• Sert una eina atractiva i útil pels programadors tant catalans com 

espanyols i estrangers 

• Facilitar als artistes i companyies de circ la gestió de les seves fitxes, 

especialment si no tenen web pròpìa 

• Oferir recursos d‟internacionalització 
 

L’APCC A LES XARXES SOCIALS 
 

Durant el 2013 l‟APCC ha consolidat la seva presència a les principals xarxes 

socials, Facebook i Twitter.  

 

Aquestes xarxes continuen significant unes eines potents per difondre la 

informació de l‟entitat i per establir i mantenir contacte amb professionals del 

circ, de les arts escèniques i de la cultura en general, cada vegada més presents 

i actius a la xarxa. 

 

De manera més concreta, l‟APCC utilitza aquestes dues xarxes per difondre i 

publicar informació sobre les activitats que genera la mateixa associació, com 

els cursos de formació per a formadors o el cicle de videofòrums. És una manera 

ràpida, gratuïta i fàcil de comunicar, que acosta l‟APCC al soci i al conjunt de 

professionals del circ i persones interessades en aquesta art escènica. Permet 

crear enllaços amb el web de l‟Associació, i així redirigir els usuaris d‟aquestes 

plataformes a la pàgina www.apcc.cat. 

 

Facebook 

Per una banda, l‟APCC compta amb el perfil APCC Equip, amb 750 seguidors o 

amics, majoritàriament procedents del món de la cultura i el circ en particular.  

Durant el 2013 s‟hi ha publicat 80 posts (fotografies, vídeos, enllaços,,,) 

 

A més, l‟APCC disposa d‟un perfil públic (fan page), obert a tots els internautes i 

seguit per més de 630 persones. Durant el 2013 s‟hi ha publicat 60 posts 

(fotografies, vídeos, enllaços,,,)  i  cada informació penjada en aquest perfil té un 

abast mitjà que supera les 150 persones. 

 

http://www.apcc.cat/
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Twitter 

 

El compte de Twitter de l‟APCC també s‟ha anat consolidant durant el 2012, a 

mesura que aquesta xarxa també ha anat guanyant seguidors entre els nostres 

associats i en el món de la cultura en general. Cal tenir en compte, però, que 

aquesta xarxa té menys ressò entre el públic en general i també entre els 

professionals de circ.  

 

Actualment comptem amb gairebé uns 300 seguidors, que retuitegen sovint els 

nostres tuits. Entre aquests seguidors trobem tant socis i professionals del circ 

com persones d‟altres àmbits de la cultura, i també empreses i entitats 

culturals. 
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2.4.2. ARXIUS I BASES DE DADES 
 

ARXIU DIGITAL 
 

A Catalunya, cap organisme ha elaborat mai un fons videogràfic específic de 

circ. Malgrat que la Biblioteca de 9Barris i l‟Institut del Teatre, tots dos a 

Barcelona, compten amb un reduït fons de circ, els materials de què disposen ja 

han estat editats i venuts comercialment, i sovint, retransmesos per la televisió. 

Un dels projectes de l‟Associació és  preservar en un arxiu digital els 

enregistraments dels espectacles de circ creats per les companyies catalanes els 

darrers 30 anys abans que desapareguin: des de les companyies més veteranes 

(Boni&Karoli, Escarlata Circus, Desastrosus Circus, el Circ Cric....) fins als 

espectacles més actuals, alguns dels quals ja no es podran veure més sobre 

l‟escenari per la desaparició de la companyia. Molts d‟aquests espectacles estan 

enregistrats en formats ja obsolets i en queden una o molt poques còpies. 

Durant el 2013, per manca de pressupost i temps de treball no s‟ha pogut 

portar a terme de forma efectiva aquest arxiu però s‟ha sol·licitat una subvenció a 
l’Ajuntament de Barcelona per aquest motiu. 

 

BASE DE DADES 
 

L‟APCC compta amb una àmplia base de dades del sector del circ a nivell català, 

espanyol i europeu amb prop de 5.000 registres (gairebé 1.800 corresponen a 

entitats i organismes i més de 2.900 a persones individuals) Al llarg del 2013 
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s‟ha continuat actualitzant la base de dades, incorporant nous agents d‟interès i 

partners estratègics per l‟entitat.    

Part de la base de dades de l‟associació és consultable en els diversos directori 

de recursos de circ del web i són una eina bàsica per a la difusió de totes les 

activitats programades. 

 

HEMEROTECA 
 

Les revistes especialitzades en circ i arts escèniques són una eina molt útil per 

als professionals de circ. Ofereixen informació actualitzada d‟espectacles, espais 

d‟exhibició (festivals, sales, centres culturals), de formació i de creació, així com 

també reflexions teòriques. 

La Central del Circ compta amb uns armaris una zona de lleure per consultar 

aquestes publicacions, amb l‟objectiu de promoure i facilitar l‟accés als usuaris 

de l‟equipament.  

A més, des de l‟oficina de l‟APCC es treballa en documentar la repercussió en 

premsa de circ. Aquest recull de notícies de circ es recull a través del web i en 

un arxiu d‟ús intern. Durant el 2013 s‟han recullit 253 entrades, que es poden 

veure a l‟Annex Recull de Premsa 

 

2.4.3. LES ARTS CIRCENSES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

L‟associació és la referència per als mitjans sobre tot allò referit al circ. En 

aquets sentit, s‟han atès fins a 20 peticions de mitjans de comunicació que han 

demanat o bé l‟opinió i participació de l‟APCC en els seus programes o 

reportatges, o bé una llista de contactes per a la producció d‟aquests materials.  

 

A més d‟aquesta atenció a la premsa, l‟APCC ha tirat endavant tres projecte 

proactius per augmentar el nombre i la qualitat d‟informacions referides als circ 

als mitjans de comunicació. 

 

AGENDES DEL SECTOR 

Durant el 2013 l‟APCC ha impulsat l‟elaboració de tres agendes que recullen 

totes les propostes de circ que es porten a terme a Catalunya, siguin o no 

realitzades pel seus associats, en tres moments clau a l‟any: 

 Dia Mundial del Circ (abril) 

 Vacances d‟estiu (juliol-agost) 

 Nadal (desembre-gener) 

 

Per a fer-ho, l‟APCC fa una crida al sector, recull totes les propostes i elabora 

una nota de premsa, un mailing i una agenda on line que es dóna a conèixer als 

mitjans de comunicació i a tot el sector i les administracions per tal que se‟n 

facin ressò. En els tres casos, la proposta ha estat molt ben acollida. 
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EL CIRC A LA TELEVISIÓ 
 

Des de l‟APCC es continua treballant per aconseguir una major presència de les 

arts circenses en els mitjans de comunicació. En aquest sentit, es dóna 

continuïtat al treball encetat el 2010 amb els responsables de la Corporació de 
Ràdio i Televisió de Catalunya per tal de promoure una presència positiva i 

continuada del circ als mitjans de comunicació, en el marc del I Pla Integral de 

Circ (2008-2011).  De forma periòdica (trimestralment) es fa arribar als grans 

mitjans de comunicació i a altres plataformes de difusió informació sobre la 

programació de circ, especialment durant les festes nadalenques i la temporada 

de festivals de la primavera i l‟estiu.  

 

D‟aquesta manera, s‟ha fet difusió de les iniciatives de circ que existeixen a 

Catalunya.  

 

Des de l‟APCC es considera especialment significatives algunes experiències en 

què l‟Associació ha contribuït en la recerca de projectes significatius per 

il·lustrar el circ en els mitjans.  

 

Barcelona Televisió “En connexió” – Circ en família 

L‟APCC s‟encarrega de la comunicació i premsa de les activitats de la Xarxa 

d‟Espais en Família i en aquest sentit destaquem la cobertura que la televisió de 

Barcelona va fer d‟una de les primeres edicions conjuntes de Circ en família, el 

mes de maig. 

http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/24453/ 

 

TV3 “Telenotícies” – Festival Trapezi  

Guardonat amb el Premi Nacional de Circ 2007 als seus directors Jordi Aspa i 

Bet Miralta, i amb el Premio Nacional 2012 del Ministerio de Cultura, Trapezi ha 

programat sempre produccions catalanes i internacionals  caracteritzades per la 

qualitat i la innovació. Trapezi ha demostrat sempre (i així ho ha viscut el públic) 

que el circ fa possible aconseguir l‟impossible. Per tot això, davant les dificultats 

i contratemps soferts per l‟organització de Trapezi en les dues últimes edicions 

(senyal evident de la desorientació d‟alguns polítics), l‟APCC va elaborar i 

difondre un manifest i una nota de premsa en què reclamava al govern català, a 

l‟Ajuntament de Reus i a la Diputació de Tarragona, un compromís ferm, real i 

irrevocable per tal que la Fira de Circ de Catalunya continuï sent el que sempre 

ha estat: un referent europeu i una cita ineludible per als reusencs i per a tots 

els amants del circ. 

D‟aquest manifest se‟n van fer ressò els mitjans de comunicació i la gerent de 

l‟APCC va ser entrevistada en la peça que va elaborar sobre el tema TV3.  

http://www.324.cat/video/4569991/Trapezi-polemic-i-passat-per-aigua 

 
 

TV3 “`Ànima” – Escena circ  
El programa Ànima del Canal 33 va repassar el circ de la Mercè, i de pas, fa una 
panoràmica del sector amb la revista Zirkolika, Los2Play, Los Herreritas, BotProject, 
La Central del Circ i Circ Panic.  

http://www.tv3.cat/videos/4684356/ESCENA-CIRC 

 

http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/24453/
http://www.324.cat/video/4569991/Trapezi-polemic-i-passat-per-aigua
http://www.tv3.cat/videos/4684356/ESCENA-CIRC
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TV3 “`Ànima” – Matx de pallassos 

L‟APCC va col·laborar en la producció d’un reportatge que, a partir de la programació 
de l’espectacle “Matx de pallassos” en el Festival Temporada Alta, repassava l’estat 
dels pallassos a casa nostra: espais de formació, espais d’exhibició, personalitats, etc. 
L’APCC va facilitar un llistat de contactes i va proposar els temes que més tard es van 
recollir en el reportatge. 

http://www.tv3.cat/videos/4745633/MATX-DE-PALLASSOS 

 

 

EL CIRC A LA RÀDIO 
 

A principis d‟any, l‟APCC es va  reunir amb el director de Catalunya Ràdio, Fèlix 

Riera, el cap de programes Jordi Català i el cap de cultura, Xavier Montagut. La 

reunió s‟emmarcava en el II Pla Integral, en concret, en la línia d‟apropar el circ 

a la ciutadania i potenciar la creació de nous públics incidint en la presència del 

circ a través d‟acords o convenis amb els mitjans de comunicació per donar 

difusió a l‟oferta actual o als continguts específics de circ. 

La reunió va servir per fer una primera presentació de la realitat del sector i 

concertar noves trobades per donar a conèixer amb més profunditat el circ 

català i establir camins que facilitin la comunicació entre el sector i els 

programes i informatius de la ràdio pública catalana. A partir d‟aquí es van 

realitzar trobades amb els directors dels principals programes de l‟emissora. 

Com a resultat, durant el 2013 l’emissora ha estat més receptiva als continguts 
circenses i en concret, l’APCC ha col·laborat en els següent programes 

35 dies 

Entrevista amb Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals 

del Circ de Catalunya; Claret Papiol, pallasso i pedagog, i Pablo Tattos, 

exalumne de l'Escola Rogelio Rivel, realitzada al programa "35 dies" de Catalunya 

Ràdio el 14 d'agost de 2013. L‟APCC va col·laborar en la producció d‟aquesta 

secció i va facilitar els contactes i la proposta de temes a tractar. 

http://www.catradio.cat/audio/749579/Tema 

 

Sentits 

Dins del programa Sentits l‟APCC va col·laborar en la producció del reportatge 

Com està el circ a casa nostra?, facilitant contactes i documents i un resum de 

les principals dades del circ a Catalunya, així com amb declaracions del seu 

gerent. 

http://www.catradio.cat/audio/772552/Com-esta-el-nostre-circ 

 

Durant el 2013 altres emissores com La Xarxa també ha estat receptives al circ, 

i d‟aquí ha sorgit diverses entrevistes i reportatges. 

 

 

2.4.4. ACTIVITATS PÚBLIQUES DE DIFUSIÓ 
 

http://www.tv3.cat/videos/4745633/MATX-DE-PALLASSOS
http://www.catradio.cat/audio/749579/Tema
http://www.catradio.cat/audio/772552/Com-esta-el-nostre-circ
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ACCIONS SOLIDÀRIES: EL 23 DEFEBRER, TOTS AL CIRC (23 

FEBRER) I UP! UNITS PEL CIRC (28-29 JUNY) 
 

Tal com hem comentat en les activitats de Cohesió dels socis, l‟Associació de 

Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i La Central del Circ van organitzar 

durant el 2013 dues jornades per recaptar fons per als seus projectes, en el 

marc de davallada d‟aportacions de les administracions públiques. Tot i que no 

era l‟objectiu principal, aquestes dues jornades vam servir també per donat 

visibilitat al circ i als dos projectes impulsors de la iniciativa. 

 

El 23 de febrer, tots al circ! 
 

Un total de 380 persones van respondre a la crida i van assistir a l‟acte, que es 

composava de dos passis d‟un Cabaret i uns tallers infantils. 

 

UP! El 28 i 29 de juny, units pel circ 
 

Un total de 250 persones van respondre a la crida i van assistir als actes: un 

Cabaret, un espectacle per a públic familiar i uns tallers infantils. 
 

PREMIS 
 

Els premis reconeixen i donen lloc al treball dels professionals, els serveixen 

d‟estímul i són al mateix temps un important element de difusió per al 

guardonat. En aquest sentit, l‟APCC defensa la presència del circ amb una 

categoria pròpia en els principals premis d‟arts escèniques del país i col•labora 

amb la concessió de premis. 
 

 

PREMIS ZIRKÒLIKA DE CIRC DE CATALUNYA 
 

Els Premis de Circ que organitza la revista i projecte de difusió Zirkòlika 

signifiquen en gran part l‟esforç i el treball que el sector del circ fa des de 

Catalunya. Aquest esdeveniment posa l‟accent en el reconeixement dels 

projectes de circ i dóna visibilitat a un sector en els mitjans de comunicació 

massius. Enguany, la data d‟aquest esdeveniment ha estat el 17 de setembre 

per celebrar la quarta 'Nit del Circ', és a dir, la tercera edició dels premis 

Zirkolika de Circ de Catalunya.  

 

 

L‟APCC va tornar a participar en aquesta quarta edició dels Premis. L'Associació 

va donar suport als Premis de Circ Zirkòlika aportant 1000€ per al Premi a la 

Millor Iniciativa del Circ a Catalunya, que enguany va rebre l‟Escola de Circ 

Rogelio Rivel. 

 

A través de La Central del Circ, l‟APCC també es va col·laborar en la dotació del 

Premi ala Millor posada en escena, que va anar a parar a mans de la companyia 

Leandre, pel seu darrer espectacle „Rien à dire.  
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2.5. RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS  
 

NOUS CONVENIS 
 

Aquest 2013 s‟han establert nous convenis de col·laboració amb les següents 

entitats: 

 

Associació Catalana d'Escoles de Teatre (ACET) 
Els associats a l‟APCC interessats en realitzar un curs monogràfic i/o intensiu en 

alguna de les escoles associades a l‟Associació Catalana d'Escoles de Teatre 

(ACET), comptaran amb el descompte que l‟escola organitzadora apliqui als 

alumnes del seu centre (en la majoria dels casos estem parlant d‟un 10%, però 

pot variar en funció de cada escola). Al seu torn, els alumnes de les escoles 

associades tmbñe gaudeixen d‟un descompte a les activitats de l‟APCC. 

 

Associació de Familiars de Nens amb Càncer (AFANOC) 
Mitjançant aquest conveni, l‟APCC difon les convocatòries a espectacles de circ 

que l‟Associació NECESSITA PER TIRAR ENDAVANT EL SEUS PRINCIPAL 

PROjecte de difusió:Posa‟t la gorra, aen dues edicions, al Zoo de Barcelona, i a 

Port Aventura.  

 

Agenda del Circ 
L‟APCC dóna suport a aquest nou projecte de difusió del circ. Per una banda, 

oferint-li un primer assessorament gratuït per tal d‟encarrilar el seu projecte. 

Més tard, amb publicitat dins de l‟edició en paper i on line de l‟agenda.  

INSTITUCIONS, ORGANISMES I ENTITATS EN XARXA 
 
Institucions 
 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 CatalanArts 

 Servei de Desenvolupament Empresarial 

 Institut Ramon Llull 

 Institut Català d‟Empreses Culturals 

 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 

 

Ajuntament de Barcelona 

 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 

 Consell de la Cultura de Barcelona 
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Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) 

 Servei d'ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (INAEM) 

 

Entitats sectorials de l’àmbit català 

 

 Antic Teatre (conveni 2012) 

 Associació Gironina de Teatre (AGT) (conveni 2012) 

 Pallassos Sense Fronteres (PSF) (conveni 2012) 

 Gente colgada 

 Associació El circ petit 

 Escola de circ Rogelio Rivel 

 Ateneu Popular 9 Barris 

 Circ de les Musaranyes 

 Boca nord 

 El galliner 

 Centre de formació teatral 

 Associació La Llançadora 

 El Negro y el Flaco / Piccolo cirkus espai de creació 

 Escola de circ infantil Quina Gràcia 

 Espai de Circ Cronopis 

 La Sala Espai de circ i dansa 

 Tot Circ 

 RAI Arts 

 Teatro Estudi Víctor Hernando, La Riereta 

 Son circ 

 Cal Clown 

 Circ menut 

 Tub d'assaig 7,70 

 La Central del Circ 

 Aula Municipal de Teatre 

 Centre Cívic Cotxeres Borrell 

 INEF Catalunya LLeida 
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 INEF Catalunya Barcelona 

 La Crica Associació de circ 

 ntlades de Sort 

 Sac d'espectacles 

 Bolivia Nau 

 Almazen 

 Ca l'Estruch 

 Circ Cric 

 Enclave 

 La Circoteca 

 La nave espacial 

 Roca Umbert 

 Abralacarpa 

 La Bonita Producciones 

 
Entitats sectorials d’àmbit estatal 

 Asociación Sa Carpa (Illes Balears) 

 Asociacion de Malabaristas (Madrid) 

 Pista Cinco (Galícia) 

 Associació  de Professionals de la Comunitat Valenciana (Comunitat 

Valenciana)  

 Malabaracirco (Cantàbria) 

 Zirkeus (País Basc) 

 Asociación de Circo de Andalucía (Andalusia) 

 Federacion de Escuelas de Formacion Profesional en Artes de Circo 

(FEFPAC) 

 

Entitats sectorials d’àmbit internacional 

 La Tohu 

 La Maison du Cirque 

 La Grainerie 

 Hors les Murs 

 
Associacions professionals 

 Associació Catalana d‟Empreses de Lleure l‟Educació i la Cultura 

(ACELLEC) (conveni 2012) 

  Associació d‟Actors i Directors Professionals de Catalunya 
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