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CONVOCATÒRIA 

Camins de creació 
 

Residències de creació dedicades a les formes 
contemporànies de les arts del circ 
a Catalunya, Aragó i Midi-Pyrénées 

2009–2010 
 
 
 
 
 
 
 
Socis del projecte: Animahu, Huesca / Associació de professionals de circ de 
Catalunya APCC, Barcelona / Asociación de Malabaristas de Zaragoza / 
Ayuntamiento de Jaca / La Grainerie, Balma / Le Lido, Ville de Toulouse / 
Escola Rogelio  Rivel, Barcelona / Université de Toulouse Le Mirail, Ciam. 
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En el marc del projecte europeu Circ-que-o ! Pirineus de Circ, s’obre una 
convocatòria per a l’acció CAMINS DE CREACIÓ, que consisteix en dues 
residències de creació d’espectacles del circ anomenat “de creació” o 
contemporani. Les residències han de tenir lloc durant el període juliol 2009 a 
juny 2010.  
 
CAMINS DE CREACIÓ és una xarxa transpirinenca d’espais de creació que 
s’han agrupat per afavorir el desenvolupament de la creació de circ 
contemporani a l’espai transfronterer. 
 
Els principals llocs de creació que participen en aquest projecte són: 
 
A Catalunya: 

 La Central del Circ, Barcelona. 
 La Vela, Vilanova i la Geltrú. 

 
A Midi-Pyrenées: 

 La Grainerie, Balma (Toulouse). 
 “La Fabrique”, Université Toulouse Le Mirail. 

 
A més, la xarxa també inclou 5 altres espais de creació. 
 
 
Aquesta convocatòria s’adreça a dos tipus de creació a partir dels quals 
s’ofereixen dues propostes de residència :  
 
 
PROPOSTA A:  
 
• L’espectacle creat s’haurà d’adreçar a tots els públics i s’ha de poder 

presentar en carpa. La creació s’haurà d’acabar i exhibir a La Vela 
(Vilanova i la Geltrú) per una sèrie de 7 representacions a la carpa de La 
Vela el desembre de 2009.  

• El projecte Circ que O ! aportarà un total de 8.000 € en concepte de co-
producció. 

• La Vela aportarà 15 000 € en concepte de co-producció. 
• Els socis de la xarxa posen a disposició els seus espais de creació, el seu 

material i el seu personal.  
• S’establirà mitjançant un conveni les condicions d’acollida i modalitats 

d’allotjament (només per alguns dels espais de creació), suport tècnic, 
temps de cessió de material i de l’espai.  

• S’establirà mitjançant un conveni les condicions econòmiques i tècniques 
de la difusió de l’espectacle a La Vela el mes de desembre.  
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PROPOSTA B:  
 
• S’adreça a tot tipus de creació de circ contemporani. 
• El projecte Circ que O ! aportarà un total de 8.000 € en concepte de co-

producció. 
• Els socis de la xarxa posen a disposició els seus espais de creació.  
• S’establirà mitjançant un conveni les condicions d’allotjament (només per 

alguns dels espais de creació), suport tècnic, temps de cessió de material i 
de l’espai.  

 
 
Característiques de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria s’adreça a tot professional que treballa tota forma 
artística coneguda com a “circ de creació” o “circ contemporani”.  
 
Per presentar una sol·licitud, els artistes han de:  
 

 Ser de la zona geogràfica de Catalunya, Midi-Pyrénées o Aragó o, en 
un sentit més ampli, de l’espai transfronterer d’aquesta zona (viure o 
tenir la seu de la seva companyia en aquest territori).  

 Presentar un projecte artístic inèdit amb el calendari total del projecte.  
 Omplir el  formulari adjunt. 
 Realitzar un calendari dels períodes previstos de creació.  
 Presentar el recorregut professional de la companyia i els seus membres. 
 Presentar tot element complementari que pugui facilitar la selecció, 

com material audiovisual de la companyia i del projecte artístic.  
 
Contrapartides 
 

 La companyia es compromet a presentar una etapa del treball del 
projecte en un dels espais de residència. Aquesta presentació pot tenir 
lloc al mig o al final de la residència.  

 La companyia es compromet a participar, si així se li demana, en un o 
diversos esdeveniments que tindran lloc durant l’any següent en el 
desenvolupament del projecte Circ que o!. Aquesta participació serà 
remunerada segons els catxets definits pel projecte. 

 La companyia es compromet a participar en la dinàmica de l’espai 
d’acollida, mitjançant trobades amb diferents públics (estructures 
socioculturals, socioeducatives, etc. ). 

 
Desenvolupament 
 
Selecció dels projectes 
Envieu abans del 5 de juny del 2009 a La Central del Circ el dossier de 
candidatura en català, castellà o francès (podeu descarregar el formulari a 
www.lacentraldecirc.cat o a www.apcc.cat). Tots els documents s’han 
d’enviar per correu postal i per correu electrònic.  
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La reunió d’avaluació de les candidatures tindrà lloc a mitjans de juny a La 
Central del circ. El comitè de selecció, integrat pels 8 socis del projecte Circ 
que o !, prestarà especial atenció a la qualitat artística de la proposta i a les 
seves perspectives de desenvolupament. També, es valoraran especialment 
les propostes innovadores des d’un punt de vista artístic i econòmic 
 
Organització de la residència 
Es realitzarà una o dues reunions amb les companyies seleccionades per 
establir, d’una banda, el calendari i marcar els llocs de creació en funció de 
les necessitats tècniques i logístiques i, d’altra banda, per definir el control de la 
creació que farà el comitè de selecció.  
 
 
 
 
 
 
Per a més informació i enviament de les sol·licituds : 
 
La Central del Circ – APCC 
Marta Borreguero 
Esplanada del Parc del Fòrum s/n 
08019 Barcelona 
Tél.: 900 102 580 
info@lacentraldelcirc.cat 
www.lacentraldelcirc.cat 
 
 
 
 
 
 


