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Curs de Tècniques de Seguretat de Circ 
per a tècnics de teatre 
6-10 de setembre de 2010 

 
 
 

 
L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya impulsa una nova 
edició del Curs de Tècnic de Seguretat de Circ, dirigit a tècnics de 
teatre.  
 
La programació d’aquest curs vol donar resposta al buit formatiu actual 
de molts professionals a l’hora d’instal·lar i utilitzar equipament aeri i 
aparells de circ. La finalitat és donar competències per poder 
acollir, amb tota seguretat, companyies de circ als respectius 
teatres tal i com correspon als grans equipaments públics segons el  
Pla Integral de Circ del Departament de Cultura. 
 
Després d’una primera edició el novembre de 2008 on es van formar 
20 tècnics, el curs es programa per segona vegada a Catalunya. 
 
Serà impartit per Thomas Loriaux, especialista en enginyeria 
d’estructures i en infraestructura aèria i un dels formadors amb més 
renom d’aquest àmbit, ja que combina l’experiència de l’enginyeria, la 
consultoria i l’art del circ. 
 
 

 
 

Descripció del curs: 
 
Formació teòrica i pràctica en la instal·lació, ús i gestió dels aparells de circ en 
teatres, del material de seguretat, d’ancoratges per a espectacles aeris, de les 
tècniques de protecció contra les caigudes en alçada i dels fenòmens físics 
vinculats a l’ús dels aparells aeris i llurs especificitats en teatres. 
 
En finalitzar la formació, el participant haurà adquirit coneixements respecte 
l’equipament aeri (material de seguretat, accessoris d’instal·lació, aparells i 
ancoratges), les tècniques (nusos, progressions verticals en corda, muntatge 
de pòrtics), la reglamentació i normativa de la seguretat en espais públics i, 
finalment, les nocions físiques d’equilibris de força i accions dinàmiques en 
alçada. 
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Objectius:  
 

 Assolir competències per a instal·lar aparells de circ a teatres. 

 Conèixer la normativa pel que fa a instal·lacions circenses a teatres 

 Assolir coneixements sobre l’ús i la gestió dels aparells de circ, dels 
accessoris i d’ancoratges per a espectacles circenses a teatres 

 Assolir coneixements sobre les tècniques de protecció contra les caigudes 
des d’ alçada i dels fenòmens físics vinculats a l’ús dels aparells aeris. 

 Intercanviar coneixements i experiències d’acollida de companyies de circ 
entre els diferents professionals assistents al curs. 

 
 
Continguts:  
 

 Normativa europea i legislació vigent sobre instal·lacions aèries de circ 

 Material de seguretat, accessoris d’instal·lació, aparells i ancoratges 

 Aparells de circ :  d’equilibris, aeris estàtics, aeris dinàmics, dansa vertical, 
etc.. 

 Nusos 

 Progressions verticals en corda 

 Muntatge de pòrtics 

 Ancoratges: tipus, definició, instal·lació  

 Les nocions físiques d’equilibris de força i accions dinàmiques en alçada. 

 Les lonxes, tipus, definició, construcció 
 
 
Metodologia: 
 

 Classes magistrals teòriques (40 %) i pràctiques (60%) 

 Distribució de tasques per a la pràctica 

 Resolució de problemes plantejats pel professor i/o els professionals 
participants 

 
 
Idioma del curs: 
 
Català-castellà. El professor estarà acompanyat en tot moment per un/a 
traductor/a assistent. 
 
 
A qui va dirigit: 
 
Tècnics professionals de teatres i altres equipaments susceptibles d’acollir 
espectacles de circ 
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Professorat: 
 
THOMAS LORIAUX, enginyer i acròbata aeri, alterna des de fa més de quinze 
anys la realització arreu del món de cursos de tècniques de seguretat en circ 
amb la tasca de professor de trapezi volant a l’École Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny (França). Treballa regularment com a enginyer d’estructures 
d’espectacles i esdeveniments per l’associació AERISC. Més informació: 
www.aerisc.com 
 
 
Inscripció i selecció de participants: 
 
Per reservar plaça envieu un e-mail abans del 30 de maig amb les vostres 
dades i el teatre o empresa per la qual treballeu a  
activitats@lacentraldelcirc.cat o bé truqueu a l’APCC al 93 597 24 41 (Albert 
Bordonada).  
 
 
Dates: 
 
Del 6 al 10 de setembre 
 
Lloc de realització previst (pendent de confirmarció):  
 
INSTITUT DEL TEATRE - CENTRE DEL VALLÈS 
Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 
Plaça Didó, 1 
08221-TERRASSA (Barcelona) 
 
Durada: 35 hores, de 9.00 a 17.00. 
 
Nº màxim de places: 14 
 
Preu: 500 € per alumne 
 
 
Equipament: 
Per aquells que en tinguin, es recomana dur un arnès de treball (no 
d’escalada), un casc i una lonxa d’ancoratge. 
 
 
 
 
 
L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya expedirà un diploma, a tots els 
participants, certificat per AERISC, l’associació encarregada de les qüestions 
tècniques i de seguretat de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ)  

http://www.aerisc.com/
mailto:activitats@lacentraldelcirc.cat
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IMATGES de la 1a edició, amb el professor Thomas Loriaux, l’assistent Joan 

Ramon Graell i dos alumnes 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Els cursos van utilitzar les infraestructures internes i externes de La Central del Circ, 
les de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE) i les del 
Teatre Alegria de Terrassa. 


