
     

Per què unes segones Jornades de formació ?

Des de fa molts anys, diverses iniciatives de professionals i entitats treballen 
en la formació de circ. Totes han sorgit de la voluntat de professors d’ensenyar 
i d’alumnes d’aprendre i gaudir d’aquesta art en un país on no existeix ara per 
ara cap reconeixement ni regulació d’aquests ensenyaments artístics.

L’aparició de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, APCC, 
el 2004 ha propiciat la vertebració del sector del circ i ha donat impuls a la 
posada en marxa de polítiques institucionals a favor del circ per començar a 
situar-lo al mateix nivell que la resta d’arts escèniques. 

Les primeres Jornades de formació, organitzades per l’APCC, l’Ateneu Popular 
Nou Barris i l’Escola de Circ Rogelio Rivel al novembre de 2007, van ser el punt 
de partida per engegar un debat que ajudés a concretar el model de formació 
més adequat a la nostra realitat social i cultural. 

Amb la signatura del Pla integral, el 2008 es va crear la Taula de formació 
de circ que aquests últims tres anys ha reunit les conselleries d’Educació  
i Cultura, experts i entitats implicades en els ensenyaments de circ en un treball 
de reconeixement i ordenació de la situació de la formació en les arts del circ.

I des de la seva creació, el Consell Nacional de Cultura i de les Arts, CoNCA, 
ha assumit el compromís de donar continuïtat a la Taula i al procés de regulació 
o reconeixement de la formació de circ. Amb aquesta finalitat, va encarregar 
un informe a l’APCC, realitzat per diversos especialistes pertanyents a entitats 
relacionades amb la formació, que plantegés l’estat actual de la formació  
i proposés uns recorreguts formatius, perquè siguin debatuts pel sector en 
aquestes Jornades que us presentem.

Les Jornades han de permetre fer una reflexió interna del sector de la 
formació en les arts del circ i de les entitats i administracions implicades 
en els ensenyaments artístics de Catalunya. Fer-nos preguntes, generar un 
debat i extreure’n conclusions. Cal que entre tots examinem l’estat actual de 
la formació de circ i concretem una proposta de pla de futur, amb accions, 
calendari i prioritats, a partir de la diagnosi i les línies traçades per l’informe. 

Si penses que és important que existeixi un recorregut formatiu de circ 
coherent i a l’abast de tothom, vine i participa a les Jornades !!

A qui van dirigides:
Als professionals de la formació de circ a Catalunya –professors, educadors, 
animadors, gestors...–, als professionals del sector –artistes, directors, tècnics, 
periodistes...– a les institucions, administracions i entitats implicades, 
directament i indirectament, en la formació circense, i a aquelles persones 
que els pugui interessar aquest debat.

Programa:
Les Jornades s’organitzaran en taules de treball on els participants debatran 
diferents continguts. Els continguts, com l’informe, s’estructuraran en funció 
de l’aproximació de l’alumne a les arts del circ: descoberta, aprenentatge, 
coneixement, domini i virtuosisme.
Hi haurà una presentació i una cloenda conjunta on es farà una síntesi dels 
diferents debats. 
 
Les Jornades seran dissabte 20 de novembre, durant tot el dia, i diumenge 21, 
al matí. El programa us el farem arribar a mitjan octubre. 
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20 i 21 
de novembre’10 

a Barcelona

II JORNADES 
DE FORMACIÓ 

DE CIRC

Reserveu-vos 
les dates !!

Si esteu interessats a assistir  
i participar a les Jornades envieu 

un missatge electrònic  
a jornadesformacio@apcc.cat 

En aquest llarg procés de treball 
entorn de la formació de circ a 
Catalunya volem agrair la seva 

col·laboració a totes les persones 
que s’hi han implicat a través  
de les comissions, les taules  

i els grups de treball.
Especialment a en Joan Busquets, 

qui va estar molt involucrat en 
tot el procés i a qui dediquem 

aquestes Jornades.

Les Jornades les organitza  
el Consell Nacional de la Cultura  

i de les Arts (CoNCA) amb  
la col·laboració de l’Associació  

de Professionals de Circ  
de Catalunya (APCC),  

l’Ateneu Popular de Nou Barris  
i l’Escola Rogelio Rivel.
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