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CATALUNYA 

� Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) 
� Escola Rogelio Rivel 

 
MIDI-PYRÉNNÉS 

� La Grainerie 
� Le Lido–Mairie de Toulouse 
� Université Toulouse Le Mirail 

 
ARAGÓ 

� Animahu 
� Asociación de Malabaristas de Zaragoza (AMZ) 
� Ayuntamiento de Jaca 
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El projecte Circ-que-o! 
 
 
 
El projecte Circ-que-o! promou la realització d’accions i activitats en el 
sector del circ en els àmbits de la formació, creació, difusió i exhibició en 
els territoris transfronterers de Catalunya, Aragó i Midi-Pyrénnées durant 
els anys 2009, 2010 i 2011. Circ-que-o! agrupa 8 socis d’aquests territoris. 
 
El projecte neix de la voluntat de convergir en propostes conjuntes les 
tres realitats diferents que el circ viu en cadascun dels tres territoris. Circ-
que-o! estimula la cooperació, les economies compartides, la creació 
de mercat de treball i circuits transfronterers i la optimització dels 
recursos propis de cada entitat. 
 
Després d’un any i mig de preparació del projecte, aquest ha estat 
presentat a la convocatòria europea de fons per a projectes de 
cooperació transfronterera, sol�licitant finançament dins del programa 
Interreg IV. 
 
El projecte Circ-que-o! entrarà en funcionament el mes de maig de 
2009. 
 
 
 

Programes destacats 
 
CAMINS DE CREACIÓ – RESIDÈNCIES PER A LA CREACIÓ 
 
Els camins de creació busquen fomentar la qualitat de les creacions 
d’espectacles de circ amb la convocatòria de 3 residències anuals, una 
per territori, que permetran al projecte escollit residir en un o diversos 
espais del territori per fer una creació.  
 
L’ajuda per convocatòria anirà destinada a cobrir les despeses de 
personal, manutenció i desplaçaments durant els mesos de la 
residència. 
 
La primera convocatòria per a Catalunya es farà pública a finals d’abril 
de 2009. 
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ACOMPANYAMENT AL PROFESSIONAL 
 
Consisteix en una plataforma de suport al professional de circ, ubicada 
a La Central del Circ, que oferirà assessorament i acompanyament de 
projectes artístics i companyies en els àmbits de la gestió, la recerca de 
finançament, la producció, la difusió, etc. 
 
Aquest dispositiu entrarà en funcionament a partir del mes de juny de 
2009. 
 
 

CAMINS EMERGENTS 
 
Els Camins Emergents reflecteixen la trobada d’artistes emergents o 
formats d’espectacles en procés de consolidació amb una xarxa de 
programadors de circ. Aquest programa afavoreix l’accés a un circuit 
de programació per part del professional emergent i, a la vegada, una 
oportunitat de valorar la resposta del seu espectacle davant del públic. 
 
Camins Emergents consisteix en la trobada de programadors i artistes de 
circ en una jornada artística que tindrà lloc un cop a l’any a Montsó, 
Aragó. La posterior programació de part d’aquests espectacles està 
garantida.   
 
La convocatòria per a artistes per participar a la jornada de Camins 
Emergents es farà pública abans d’acabar el mes de març de 2009. 
 

INTERCANVIS ENTRE ESCOLES 
 
Diversos programes obren camins de cooperació i treball entre l’escola 
de circ Le Lido de Toulouse i l’escola Rogelio Rivel de Barcelona, 
mitjançant formacions específiques durant l’estiu –amb la col�laboració 
de la Universitat Le Mirail–, intercanvis de professorat i alumnat, pistes 
obertes i formacions transfrontereres. 
 
 

JORNADES ESPECIALITZADES 
 
Circ-que-o! col�labora amb les jornades o seminaris de disciplines que 
tenen lloc en el territori del projecte, com Boudu la Jongle, Accros 
d’acro o la Jornada de Malabaristas de Zaragoza, obrint espais de 
participació artística i de xerrades i tallers. 
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PROGRAMACIONS ESTABLES 
 
En el marc de les programacions estables que tenen La Grainerie, 
Festival Animahu i Asociación de Malabaristas de Zaragoza s’inclouran 
espectacles d’artistes dels territoris, que hagin participat d’alguna 
manera en el projecte o que hagin respost a la convocatòria 
específica. 
 
 

FESTIVAL CIRC EN TRANSHUMÀNCIA 
 
Una trobada anual d’artistes i espectacles a través d’una caravana de 
circ que recorrerà les ciutats principals del territori Circ-que-o!: 
Barcelona, Saragossa, Jaca, Toulouse, etc. 
 
En cada ciutat s’oferirà durant un cap de setmana un programa 
d’espectacles, tallers i xerrades. 
 
Per a l’any 2009, Circ en Transhumància sortirà de Toulouse el segon cap 
de setmana de novembre, i arribarà a Barcelona l’últim cap de 
setmana del mes. 
 
La convocatòria per participar en Circ en Transhumància es farà 
pública el mes de setembre. 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA APCC 
La Central del Circ 

Esplanada del Parc del Fòrum s/n 
08019 Barcelona 

 
Telèfon: 900 102 580 

 
info@apcc.cat 

info@lacentraldelcirc.cat 
 
 


