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SERVEIS ALS SOCIS DE L’APCC 
 
SUPORT A COMPANYIES 
 
Atenció, orientació i suport per a artistes i companyies sobre projectes, 
subvencions, marc legal, fiscalitat, seguretat, etc.  

 
SERVEI D’ASSESSORAMENT BÀSIC 
 
Servei d’Assessorament Bàsic sobre: 

- 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  
- Consultes de temes legals i laborals 
- Estratègies de producció: residencies de creació, coproductors... 
- Estratègies de difusió: suports de comunicació, circuits... 
- Contactes de professionals relacionats amb la producció, la gestió i la 

distribució 
Podeu concretar una cita amb Juliette Beaume (93 597 24 41 o 
creacio@lacentraldelcirc.cat) en els horaris següents:  

• els dimecres de 16h a 18 h 
• els dijous d’11h a 14h 

En cas que no us puguem aportar un resposta suficient us intentarem posar en 
contacte amb professionals especialitzats. 
Aquest servei d’assessorament bàsic forma part d’un dispositiu més ampli 
d’acompanyament que l’APCC-La Central del Circ està desenvolupant en el marc 
del projecte Circ-que-o! Pirineus de Circ amb l’objectiu de donar eines de 
professionalització als artistes i companyies de circ.  
 
DIFUSIÓ DEL TREBALL DELS SOCIS 
 

• Butlletí electrònic de  l’APCC  
Els socis poden enviar la programació dels seus espectacles, cursos o altres 
propostes a l’APCC, que els fara arribar per correu electrònic a la resta 
d’associats. 
 
• Web de l’APCC: www.apcc.cat  

Els socis de l’APCC poden penjar la seva imatge, dades de contacte i descripció a 
la secció Busques un professional de circ?, un directori consultat per 
programadors. 
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• Directori de  l’APCC  
 
Directori bianual de l’APCC on apareixen les 
dades de tots els socis de l’APCC, els centres de 
formació de circ, els centres de creació i els 
festivals de circ de Catalunya. El Directori va 
acompanyat d’un DVD amb imatges de les 
companyies i entitats de circ que en formen part  
de les quals s’indiquen els espectacles, els 
formats i els espais (carrer i/o sala). El directori 
s’edita en 4 idiomes i es distribueixen 1000 
còpies als socis i als programadors de Catalunya i 
l’estat espanyol. 
 

 

 

PÒLISSA D’ACCIDENTS 
 
Pòlissa d’accidents de la Companyia d’Assegurances FIATC a través de La 
Central del Circ que cobreix qualsevol accident (lesió corporal derivada d’una 
causa violenta, sobtada, externa i aliena a les intencions de l'assegurat, que 
produeixi invalidesa o mort) que tingueu durant la practica d'activitats de circ o la 
realització d'espectacles. 
Tarifa: 35 euros/any  
 

Cobertura  Capacitat límit 
Assistència sanitària en centres propis o concertats 
amb FIATC 

Il�limitada 

Assistència sanitària lliure elecció  600,00 € 
Invalidesa permanent per accident  6.010,00 € 
Mort per accident  3.005,00 € 
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Què entenem per “accident”? 
Lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a les 
intencions de l'assegurat, que produeixi invalides o mort. 
 
Durant quant temps cobreix? 
La cobertura és per accidents produïts durant la practica d'activitats de circ 
o la 
realització d'espectacles. 
 
Cobreix durant els mesos contractats per l'assegurat. Sempre amb 
venciment dia 1 del mes de juliol següent. 
 
Àmbit territorial: 

� La cobertura de indemnització per mort o accidents és d'àmbit 
mundial. 

� La cobertura de despeses sanitàries es de cobertura dins l'estat 
espanyol. 

� Es cobreixen les despeses sanitàries d'urgències a l'estranger, en 
centres designats per la companyia. 

 
Què cobreixen les despeses sanitàries? 

� Despeses de curació en centres concertats de forma il�limitada. 
� Un capital de 600,00€ de reemborsament per centres no concertats. 
� Despeses de transport immediat desprès de l'accident a un centre 

hospitalari, sempre que sigui necessari per la salut del accidentat 
� Despeses de desplaçaments imprescindibles per la curació del 

malalt. 
� Despeses de pròtesis dentaria necessària a causa d'un accident 

cobert amb un límit de 300€. 
� Assistència d'urgència a l'estranger (en funció del país). 

 
Els centres propis i concertats de FIATC són la gran majoria d’hospitals i 
clíniques privades de Barcelona i Catalunya i també, a altres punts de l’estat 
espanyol. 
 
Per a més informació i contractació truqueu a Marta Borreguero, coordinadora de 
La Central del Circ, tel. 93 597 24 41. 
 
INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE CIRC 
Butlletí electrònic diari amb 
informació del sector (ofertes de 
treball, convocatòries de festivals, 
subvencions, actualitat, propostes de 
formació, etc.) 
 
Subscripció gratuïta a la revista de circ 
“Zirkolika” www.zirkolika.com 
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PRÉSTEC DE PUBLICACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES 
 
A l’oficina de l’APCC podeu consultar i 
emportar-vos en préstec les revistes 
“Ambidextro”, “Artez”, “Ateneu”, 
“Entreacte”. “El mundo del 
espectáculo teatral”, “La teatral”, 
“Stradda” i “Zirkolika”. 
 

 
 

FORMACIÓ CONTINUADA PER A PROFESSIONALS 
• Jornades i xerrades 
• Cursos i tallers 

 
SORTIDES A ESDEVENIMENTS I EQUIPAMENTS CIRCENSES 
 
DESCOMPTES  

 
• ACTIVITATS DE l’APCC 

Entre el 30 i el 50% de descompte en les activitats programades 
www.apcc.cat 
 

• LA CENTRAL DEL CIRC 
30%  de descompte en les quotes 
www.lacentraldelcirc.cat 
 

• TEATRES 
Almazén  
Compra d’una entrada a preu de soci de l’Almazén per als socis de l’APCC (en 
els espectacles infantils, el preu també s’aplica als infants) 
Compra en taquilla o amb reserva (e-mail: programacion@almazen.net o telf.  
934426215 -de 10 a 15h i de 17 a 19.30h).  
Consulteu la programació a www.almazen.net  
C. Guifré, 9 baixos 08001 Barcelona Tel. 93 4426215,  almazen@almazen.net 
--------------------------------------  
Almeria Teatre 
Compra d’1 entrada a 5 € i  l’acompanyant al 50%. Compra en taquilla el mateix 
dia.  
Consulteu la programació a http://www.almeriateatre.com/ 
C. Sant Lluís, 64 08024 Barcelona Tel.93 351 82 31, info@almeriateatre.com, 
http://www.almeriateatre.com/ 
--------------------------------------  
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET)Compra d’una entrada a 3 €. 
Aquestes entrades només es podran comprar a la taquilla del teatre el dia mateix 
de la funció, sense reserva prèvia i sempre i quan hi hagi disponibilitat 
d'aforament de la sala. Consulteu la programació i els espais a www.caet.cat.  
--------------------------------------  
Mercat de les Flors 
Compra d'1 entrada a 5 € i d'una altra entrada per a un acompanyant amb el 50% 
de descompte del preu real que mai podrà ser inferior a 5 €. Aquestes entrades 
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només es podran comprar a la taquilla del teatre 30 minuts  abans de l'inici de la 
funció, sense reserva prèvia i sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament de 
la sala.  
C. Lleida, 59, tel. 93 426 18 75, www.mercatdelesflors.org 
-------------------------------------- 
Sala Muntaner 
Compra d’1 entrada a 5 € i  l’acompanyant al 50%. La compra de les entrades han 
de ser a taquilla 30 minuts abans de l'inici de la funció, sense reserva prèvia, 
ensenyant el carnet de l’APCC,  i sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament 
de la sala.  
C/Muntaner, 4 Barcelona salamuntaner@telefonica.net www.salamuntaner.com 
-------------------------------------- 
SAT! (Sant Andreu Teatre) 
Espectacles familiars: 1€ de descompte (les entrades valen 8€, amb el 
descompte 7€) 
Dansa i Teatre: 25% de descompte. 
Compra d’entrades en taquilla. 
C. Neopàtria, 54 (Barcelona) T. 933 457 930 
www.bcn.cat/santandreuteatre 
--------------------------------------  
Teatre Bartrina de Reus (CAER)  
Compra d’una entrada amb el 20% de descompte €. Aquesta entrada només es 
podrà comprar a la taquilla del teatre el dia mateix de la funció, sense reserva 
prèvia i sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament de la sala. Consulteu la 
programació a http://www.caer.cat/eo/ 
Plaça del Teatre, 1, 43201 Reurs, telf. (34) 977 341 100 
--------------------------------------  
Teatre de Ponent (Granollers) 
Compra d’una entrada a 6 €. Aquesta entrada només es podrà comprar a la 
taquilla del teatre el dia mateix de la funció. Es pot fer reserva prèvia trucant al 
telèfon de les oficines 93 849 81 67 (de 10 h a 14 h). Consulteu la programació a 
http://www.teatredeponent.com/ 
Carrer de Ponent, 60, 08401 Granollers, telf. 93 849 81 67, 
teatre@teatredeponent.com 
-------------------------------------  
Teatre Lliure 
Compra d'1 entrada a 5 € i d'una altra entrada per a un acompanyant amb el 50% 
de descompte del preu real que mai podrà ser inferior a 5 €. Aquestes entrades 
només es podran comprar a la taquilla del teatre 30 minuts  abans de l'inici de la 
funció, sense reserva prèvia i sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament de 
la sala. De forma anticipada es podran comprar 2 entrades amb descompte del 
50% a les taquilles del teatre .  
Plaça Margarida Xirgu, 1, Barcelona, tel. 93 289 27 70, www.teatrelliure.com 
--------------------------------------  
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
Compra d'1 entrada a 5 € i d'una altra entrada per a un acompanyant amb el 50% 
de descompte del preu real que mai podrà ser inferior a 5 €. Aquestes entrades 
només es podran comprar a la taquilla del teatre 30 minuts  abans de l'inici de la 
funció, sense reserva prèvia i sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament de 
la sala. De forma anticipada es podran comprar 2 entrades amb descompte del 
50% a les taquilles del teatre.  
Plaça de les Arts, 1, Barcelona, tel. 93 306 57 00, www.tnc.es 
--------------------------------------  
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Teatre Tantarantana 
Descompte directe per taquilla del 25% en adults en la programació d´adults  
(vàlid per 2 persones per carnet) 
Preu especial per les funcions prèvies per adults a un preu de 8€ (preu sense 
descompte 11€) en la programació d´adults  (vàlid per 2 persones per carnet). 
1€ de descompte en la programació infantil (vàlid per 4 persones per carnet) 
Aquests descomptes s’aplicaran a taquilles presentant  els carnets de l’APCC i 
reservant prèviament al teatre via e-mail teatre@tantarantana.com o tel. 93 441 
70 22. 
C. de les Flors 22, 08001 Barcelona, tel. 93 441 70 22, 
taquilles@tantarantana.com, www.tantarantana.com -
www.teatretantarantana.blogspot.com - www.tantarantanainfantil.blogspot.com 
 

• DESCOMPTES I INVITACIONS PUNTUALS A ESPECTACLES I CIRCS 
 

• DESCOMPTES EN TEATRES A TRAVÉS DE PROMENTRADA 
 
• CURSOS I TALLERS 

 
Carampa, escuela de circo de Madrid 
Preu de soci en el Cursos de tècniques de circ 
http://www.carampa.com/ 
-------------------------------------- 
Cursos de clown d’Àlex Navarro i Caroline Dream 
20 € de descompte 
www.cursosdeclown.com 
--------------------------------------  
 
Cursos de clown a l’Almazén  
Preu de soci de l’Almazén per als socis de l’APCC  
www.almazen.net  
-------------------------------------- 
MOVEO, Centre de formació i creació 
10€ de descompte en els laboratoris i 15€ en els cursos intensius. 
C. Llull, 48 Àtic 2a 08005 Barcelona; info@escuelademimo.com; 
www.escuelademimo.com 
 

• SERVEIS PROFESSIONALS 
 
ACCÉS A L’ALTURA 
ACCIALT (gestió de seguretat de projectes que impliquin accés a l'altura) 
Fins a un 30% de descompte en l’assessorament, muntatge i material de 
seguretat 
C. Bareu, 16 Arenys de Mar; telf. 657 89 55 77 (Josep Maria);  657 89 55 78 
(Àngel); accialt@accialt.com; www.accialt.com 
-------------------------------------- 
ÀUDIOVISUALS 
Destaka 
20% de descompte i preus especials 
Especialistes en vídeos promocionals d’espectacles d’arts escèniques 
Comenta’ns la teva idea i estudiarem la millor proposta. 
www.destaka.es 
destaka@destaka.es 
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--------------------------------------  
Dream Makers 
30% de descompte  
Realitzem tot tipus de treballs com pàgines web, vídeos d’identitat corporativa, 
vídeos de formació, filmació i edició d'esdeveniments, festes, etc. No tenim 
problema per desplaçar-nos. Pressupostos sense compromís.  
Av Barcelona 168, 2-1 Igualada, dmakers@dreams-makers.es; telf.658 01 39 43; 
www.dreams-makers.es  
--------------------------------------  
Las niñas de azul  
Preus especials 
Productora àudiovisual especialitzada en arts escèniques: gravacions 
d’espectacles, making of, trailers, videobooks i vídeos promocionals.  
www.lasninasdeazul.net 
info@lasninasdeazul.net 
--------------------------------------  
Mamen Alcázar (cia. Sacude) 
Preus especials (ajustats per cada ocasió i companyia) 
Enregistrament d’espectacles i muntatge de vídeos promocionals, videobooks, 
clips, curtmetratges...  
http://www.youtube.com/mamenalcazar69 
Telf. 670 633 954 / 93 751 24 61; produccionessindesaliento@gmail.com 
--------------------------------------  
Sandra Salvador  
25% de descompte 
Àudiovisuals: gravacions d’espectacles, videos promocionals, books, videoclips, 
reportatges, autoria DVD. Multimedia: interactius, animació de logotips i 
personatges. Il�lustracions. 
Tel. 93 457 02 06 i 659 490 971, sandra@lowmart.net,  www.lowmart.net 
--------------------------------------  
Taller de cinema  
50% de descompte en els serveis de captació d’espectacles i videoclip 
Jaume Fargas i Coll, tel. 649593393, emuajemuaj@hotmail.com  
--------------------------------------  
CABLES 
ELEVACAR 
50% de descompte 
Venda d’eslingues, cables, cadenes... i consultes tècniques o comercials  
Carretera del mig, 76, planta 1 local 1 08907 L’Hospitalet de Llobregat 
Telf. 93 260 19 53 Fax: 93 337 26 67, elevacar@elevacar.es ,  
www.elevacar.es 
--------------------------------------  
COMUNICACIÓ 
La Costa Comunicació 
15% de descompte 
Gabinet de premsa, assessoria i plans de comunicació, promoció i màrqueting 
promocional, disseny gràfic, imatge, pla de mitjans, producció publicitària, 
clipping de premsa i online, creació i agitació a través de les xarxes socials, ....  
Sandra Costa C. Tallers 77, 2n 1a, 08001 Barcelona, tel. 933 103 888; 
info@lacosta.cat 
-------------------------------------- 
CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIES I ESTRUCTURES 
Taller del Lagarto 
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Preus especials 
Disseny i construcció de tot tipus d’escenografies, ficticis, estructures per a circ, 
teatre, publicitat, etc 
Telf. 656 974 086, lagapower@yahoo.es, http://eltallerdelagarto.com 
 
Uli Weigel  
Preus especials 

• Artista de llum: dissenys, manteniment, muntatge i desmuntatge, shows 
• Tècnic de so: disseny de so, gravació. Micro i taula propis 
• Contructor: escenografies, dispositius, metall, fusta, elektro, CAD 
• Tècnic de carpes: manteniment, muntatge i desmuntatge 

Telf: 651 744 922, uliulrichs@gmx.de 
--------------------------------------  
DISSENY GRÀFIC I FOTOGRAFIA  
Clàudia Serrahima 
20% de descompte 
Fotografia i reportatges d'espectacles de carrer i espais interiors, festivals, 
assajos,"bolos", books i fotografies de cartells, tractament fotogràfic digital,  
foto muntatges i  foto-art... 
Clàudia serrahima (Clawndia), tel.627764388, www.flickr.com/frunx, 
claudiaserrahima@gmail.com 
-------------------------------------- 
Manel Sala “Ulls” 
20% de descompte 
Serveis de fotografia: industrial, catàlegs, empresa, estudi, retrat, books, bodes, 
bateigs i comunions, infància i escoles, esdeveniments i convencions, reportatges, 
foto-art. Serveis de disseny: logotip i marques, catàlegs, papereria, targeteria, 
cartelleria, fulletons, revistes, retrats, murals, retolació, decoració estands. 
C. Flors, 40-52 Local 6, El Vendrell, tel. 977 666 773, fs216@fotosistena.com ,  
http://circ-manelsala-ulls.blogspot.com/ 
-------------------------------------- 
Martí Abril  
Preus especials 
Treballa per a institucions públiques i culturals i per al sector editorial, trapezista 
amateur. 
Tel. 656 534 159, hola@martiabril.com, www.martiabril.com 
-------------------------------------- 
Mímic. Espais escènics i comunicació gràfica 
15% de descompte 
Mímic dissenya i construeix escenografies i decorats per circ i per teatre. També 
creem tot tipus d'atrezzo personalitzat i ficticis. 
Mímic dissenya i realitza elements de comunicació gràfica per al espectacle: 
Cartells, prospectes, web, logotips i imatges corporatives. 
www.mimicart.blogspot.com 
--------------------------------------  
Neus Saborido 
20% descompte 
Serveis de fotografia: reportatges de festivals i assajos, retrats, fotografia 
d'estudi, books i espectacles. . 
Tel. 666243977, neussaborido@terra.es 
--------------------------------------  
Ricard Aranda Recasens  
30% de descompte 
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Imatges corporatives, difusió, disseny de pàgines web, interactius i animacions,  
disseny i muntatge d’estands  amb l’aplicació gràfica, serveis editorials, creació, 
coordinació i impressió de llibres, il�lustracions, espais escenogràfics, fotografia  
Tel. 93 213 47 14 i 655 585 290, ricard@imaginat.cc, 
http://www.ricardaranda.blogspot.com/, http://www.imaginat.cc 
--------------------------------------  
EBANISTERIA 
Virutas 
20% de descompte  
Realització de tot tipus de mobles, estructures i objetes en fusta. Virutas realitza 
la feina amb tècniques i eines manuals aconseguint un estil únic a cada peça. 
Projectes personalitzats, restauració, escenografia i decorats.  
www.virutas-ebanisteria.com , virutas.ebanisteria@hotmail.com ; 627 80 80 65 
Santiago Parada.   
-------------------------------------- 
FISIOTERÀPIA 
Sergi Pla Cruañas, fisioterapeuta col�legiat 5555.  
20% de descompte 
Serveis de fisioteràpia: especialista en fisioteràpia de l'esport, recentratge 
articular segons el mètode Sohier, embenats funcionals, Kinesio taping, 
acupuntura (per problemes musculars), escalfaments específics. Possibilitat de 
tractaments a domicili.  
Tel. 628841789, sergipla2000@yahoo.es  
--------------------------------------  
GESTORIA 
Gestoria especialitzada en gestió artística Pas29 
10% de descompte  
Serveis per a companyies i professionals: Gestoria:  comptabilitat: gestió laboral, 
impostos trimestrals i anuals; assessorament integral i consultes puntuals en 
pressupostos, facturació, subvencions, contractació, etc; gerència i coordinació de 
projectes; agents i representació artística; oficina de distribució d'espectacles. 
Descarregueu-vos el llistat de serveis i de preus  a 
http://www.apcc.cat/files/apcc_doc_13.doc 
Torrent d'en Vidalet, 21, baixos 08012 Barcelona. tel: 93 217 17 70, e-mail: 
info@pas29.cat; web. www.pas29.cat  
 --------------------------------------  
IL�LUMINACIÓ I SONORITZACIÓ 
Tour Serveis 
40% de descompte 
A TOUR som un equip de professionals de la sonorització i la il.luminació, experts 
en espais oberts i material de primeres marques reconegudes.  
C. Vallespir, 1 A Pol. Ind. de la Fontsanta 08970 Sant Joan Despí, tel. 93 338 15 75,  
tour@tourserveis.com, www.tourserveis.com 
 
SIS, SL. 
40% de descompte 
Lloguer i muntatges de material de so i llums. Personal d´assistència. 
www.sisbcn.es 
Pol. Industrial can Petit C. Puigbarral, 34 C 08227 Terrassa, tel. 93 733 86 80, 
ismael@sisbcn.es, www.sisbcn.es 
--------------------------------------  
LLIBRES ESPECIALITZATS EN ARTS ESCÈNIQUES 
Llibreria Millà  
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5% de descompte 
C. Sant Pau, 21, Barcelona, tel. 93 318 62 36  
--------------------------------------  
LLOGUER D'ESPAIS 
Moveo – Centre de formació i creació  
Lloguer de sala per a cursos a 12 €/hora (preu general: 15€/hora) 
Lloguer de sala per a assajos 10 €/hora (preu general: 12€/hora) 
Carrer de Llull 48, àtic 2ª, 08005 Barcelona, info@escuelademimo.com 
--------------------------------------  
LLOGUER DE MATERIAL TÈCNIC  
Teatre de Guerrilla 
25% de descompte  
Llum, so i infraestructures 
C. Doctor Geli, 40, Arbúcies, tel. 972 86 06 45,  correu@guerrilla.cat 
--------------------------------------  
MALABARS  
El Ingenio Dels Malabars 
10% de descompte (a negociar amb la botiga descomptes superiors) 
C. Raurich, 6, Barcelona, tel. 93 317 71 38, ingenio@elingeniodelsmalabars.com, 
www.elingenio.com 
--------------------------------------  
La Galaxia De Los Malabares  
20% de descompte  
25% de descompte en compres superiors a 500 € 
C. Pintor Roig i Soler, 26, Bonavista, Badalona, tel. 93 465 88 94,  
www.galaxiamalabares.com 
--------------------------------------  
El Elefante Blanco  
10% de descompte en tota mena de productes de circ i malabars 
Pamplona 57, 28039, Madrid, tel. 91 311 79 40, pamplona@ elelefanteblanco.com  
Infantas 5, 28004, Madrid, tel. 91 531 33 50, infantas@elelefanteblanco.com 
Anchieta 62, 38201, La Laguna(Tenerife), tel.92 231 42 31, 
canarias@elelefanteblanco.com 
www.elelefanteblanco.com 
--------------------------------------  
 
MAQUILLATGE  
Gòtic Cryolan  
15% de descompte  
Gòtic Cryolan C. Comtessa de Sobradiel, 6, tel. 93 310 00 64 
Gòtic Tuset C. Torrent de l’Olla, 50, tel. 93 457 45 69  
www.goticmaquillaje.com 
--------------------------------------  
MASSATGES 
Steff Lundsgaard 
Preu especial 
Especialitat en massatges “manuvision”, originaris de Dinamarca: 
massatge/terapia psicofísica que que barreja diferents teràpies como l’osteopatia, 
la reflexologia, el shiatsu i l’acupressió.  
steffenlundsgaard@gmail.com 
--------------------------------------  
MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 
Viudavila 
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25% descompte  
Maquinària, eines i materials per a la construcció. Roba i elements de 
seguretat. 
C. Córcega, 396. 08037 Barcelona, tel. 93 457 16  
C. Noi del Sucre, 7, 08840 Viladecans, tel.: 93 659 12 57  
info@viudavila.com 
www.viudavila.com 
--------------------------------------  
PUBLICITAT EN PREMSA 
Artez, revista de las artes escénicas  
Descomptes per a 1 i 2 mòduls: de 3 a 6 insercions (5%), de 7 a 11 insercions (15%), 
12 insercions (25%) 
Descomptes a partir de 3 mòduls: de 3 a 6 insercions (15%), de 7 a 11 insercions 
(30%), 12 insercions 40%) 
C. Aretxaga, 8, Bajos, Bilbao, tel. 944 795 287, artez@artezblai.com 
--------------------------------------  
Zirkolika, revista de las artes circenses 
Descomptes del 15% en les contractacions publicitàries 
Apartat de correus 2008 - 08080 – Barcelona Tel. 933106793;  zirkolika@yahoo.es; 
www.zirkolika.com 

--------------------------------------  
  SABATILLES I ALTRES MATERIALS D’ARTS MARCIALS 
  FujiSport 
  20% de descompte 
  Arts marcials i esports de contacte: sabatilles, roba, aparells 
  C. Ferran, 44, 08002 Barcelona Tel. 93 318 60 85 , fujisport@fujimae.com,  
  www.fujimae.com 
 


