
 

II TROBADA 
COMPANYIES DE CIRC 

DIMARTS 16 DE DESEMBRE 2014, LA CENTRAL DEL CIRC 

 

ASSISTENTS 

Joan Ramon Graell (La persiana), Adrià Montaña (Psirc), Asier Garnatxo (Saltoka), Jorge Albuerne 
(Zirkus Frak), Jose Luis Redondo, Griselda Juncà (Hotel Iocandi), Chapa, Amer Kabbani (Amer i Africa cia 
circ), Amanda Delgado (La persiana i Vol de ment), Rafa Espada (El Negro y el Flaco), Ton Muntané 
(Katraska cia), Moi Jordana, Elena Zanzu (Sponde di passione), Gastón Párrega, Miguel Angel Soto 
(Atempo Circ), Ramon Muñoz (Karoli), Jaume Navarro (La Industrial Teatrera),  Frana Líssia i Celso 
Pereira (companyia de circ eia), Tomas Taboada (Little Testa), Mar i Aurora Basany (cia Passerell), 
David Berga, David Sancho i Delia Batet (Passabarret), Julia Martínez (Arritmados), Miguel Ángel García 
(Bauala, Circ Pistolet).Jordina Blanch (Circulant). 

I els membres de l’oficina de l’APCC Alfred Fort (gerent) i Eva Romero (comunicació). 

Un total de 30 persones. 

  



 

                         

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA DE COMPANYIES DE CIRC 

El mes de juny, l’APCC va engegar qüestionari adreçat a les companyies professionals de circ amb 
residència a Catalunya.  

Els objectius del qüestionari són: 
• Recollir dades reals i concretes del sector 
• Fer visible l'activitat cultural i econòmica real del circ  
• Destacar les problemàtiques que ens afecten 
• Tenir eines de negociació i argumentació amb les administracions 

L’enquesta es va tancar el 3 de desembre i en aquest link es poden veure els resultats. 

Durant la presentació es destaquen alguns fets: 

 Les dades, a mesura que es vagin fent enquestes any rere any i més gent 
vaig responent, seran més fiables i serviran per evidenciar tendències.  

 Respecte l’any passat hi ha més companyies amb estructura jurídica 

 Augmenten les actuacions a l’estranger 

 Baixen les actuacions a Catalunya 

 Es mantenen les actuacions a l’estat espanyol 

 Entre 2013 i 2014 s’han creat 6 noves companyies 

 Les fires que han donat més rendiment (bolos) a les companyies que han 
respost han estat Fira Tàrrega i Trapezi. De la Mostra d’Igualada cap 
Companyia ha dit que n’ha tret cap bolo.  
 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2014/Resultats%20enquesta%20companyies%20de%20circ%202013.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les diapositives de la presentació 
 

 

 

 

 

 

 

ACORDS REALITZACIÓ 

Exigir una pujada de la quota d’espectacles de circ 
en els contractes programa dels espais escènics 
nacionals  

 

S’han fet trobades amb els grans equipaments. 
S’ha creat fitxa informativa dels següents espais i 
la seva relació i interès en el circ (inclou 
contactes).  

Teatre Nacional de Catalunya 
Mercat de les Flors 
Teatre Lliure 
Liceu  
Palau de la Música Catalana  
L’Auditori 
Es pot veure aquí 

Treballar per tal que els espectacles de circ es Reunió amb programadors a Tàrrega 

http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/equipaments_nacionals_barcelona_editora_15_107_1.pdf


 

programin durant diversos dies seguits  

Treballar en l’educació del programador.  Projecte Escola del programador 2015 

Campanya per tal que tècnics de circ visitin els 
teatres i fer perdre la “por” als programadors pels 
temes tècnics 

Pendent 

Fer tastets dels espectacles als instituts Els equipaments escènics catalogats com E3 s’han 
de gastar un 30% en creació de nous públics. Les 
companyies poden contactar amb ells i proposar-
los de fer tallers, xerrades, per complementar els 
seus bolos    

Podeu veure el llistat d’E3 aquí 

 

És molt important que les companyies inverteixin 
diners en la comunicació 

Sessions formatives sobre comunicació 
realitzades el 2014. Fitxa pedagògica disponible al 
web APCC 

Agrupar companyies amb característiques similars i 
presentar-se de forma conjunta a diferents 
programadors i equipaments 

 

Pendent 

Aprendre d’altres circuits que funcionen i fer 
propostes a la Generalitat 

Proposta feta al Departament de Cultura 

Els socis han de demanar constantment  a l’APCC 
que es treballi circuits 

Nova secció al butlletí per informar de nous 
projectes de creació, demandes, etc 

Incloure en els contractes una taxa d’interessos a 
pagar per part de l’entitat programadora en cas 
que no es compleixi el calendari de pagament 
acordat 

Fer sempre contractes amb els nostres 

Sessió formativa sobre contractes realitzada el 
2014. Fitxa pedagògica i contractes models 
disponible al web APCC 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Documentacio-per-socis/2014/E3%20Equipaments%20escenics%20i%20musicals%20locals%20multifuncionals.pdf


 

programadors 

Fer un contracte amb la persona que ens 
representi  

Elaborar una llista de morosos, sense publicar-la 
públicament.  

L’APCC ha elaborat una llista amb programadors 
que, segons han informat els socis, han endarrerit 
excessivament els pagaments (i en algun cas, no 
els han arribat a pagar mai). Estem  

Estem estudiant la manera de fer-la pública. 

 

Elaborar codi de bones pràctiques per festivals i 
fires des del punt de vist de les companyies. 

Pendent 

Fer formació per millorar les capacitats de gestió Sessions previstes 2015 

1. Febrer – Març: Ajuts del Departament de 
cultura.  

2. Gener – Febrer: Quan val la meva feina? 
Com ho facturo? 

3. Principis d’abril: Com anar de fires? 

4. Juny: Drets d’autor i propietat 
intel•lectual 

5. Octubre: Recerca de fons privats 
(patrocinadors, crowfunding, coproductors) 

 

Difusió sessions SDE al butlletí 

 

 

debat 



 

El debat se centra en els circuits  i els TEMES TRACTATS són: 

Madrid Activa (link aquí), programa de proximidad cultural del ayuntamiento de 
Madrid   

És un programa que no obres convocatòria per rebre propostes sinó per la productora 
que l’ha de gestionar.  

APCC s’informarà de qui són els productors, i quan ho sàpiga n’informarà a tothom per 
tal que facin arribar les seves propostes..  

PLATEA (link aquí) 

Es repassen punts positius (ha permès que els programadors s’arrisquin a programar 
propostes que no haguessin triat i en llocs on no s’havia fet mai, s’ha començat a 
programar circ) i negatius (no és una convocatòria oberta, si t’apuntes al Centro de 
documentació teatral tal com recomanen per estar a la llista inicial t’has d’esperar uns 
mesos fins aparèixer-hi, el Ministerio de Cultura cobreix el 65% del catxet i el 35% 
l’havia de pagar el teatre a partir de les entrades i això ha fet que ens alguns casos, les 
companyies no poguessis cobrir despeses perquè molts teatres no han fet cap esforç 
de difusió ni comunicació de l’espectacle programat). 

Es destaca que al 2015, el teatre està obligat a pagar el 15% del catxet i el Ministerio 
continua posant el 65%. El 20% és el risc, que es cobreix si el taquillatge ho permet. 
Aquest any el programa no cobreix actuacions ni a Nadal, ni agost, períodes que per 
circ són molt importants. 

El cobrament és a 60 dies. 

Tot i que per estar a la llista inicial que el Ministerio presenta al jurat perquè faci la 
selecció cal estar a la base de dades del Centro de documentación teatral, hi ha la 
possibilitat que si un programador vol una companyia en concret el pugui demanar a 
través del Platea.  

El programa  ha deixat clar que els programadors municipals és una de les debilitats 
del sistema d’escena pública d’aquest país.  

S’ha de treballar les bones practiques, les regles del joc.  

ODA (DIPUTACIÓ DE BARCELONA) 

http://madrid-activa.es/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/destacados/platea.html


 

Les diputacions tenen circuits però només s’hi pot entrar si tens la residència en aquell 
circuit.  Ex: escènics de Girona (més informació aquí)  

A Barcelona hi ha l’Oficina de Difusió Artística (ODA). A la web (aquí) tenen un catàleg 
d’espectacles. L’ODA té programes per fer difusió artística (com l’Anem al teatre, per a 
escoles) i fa una agenda però els diners de programació de la Diputació es gestionen a 
través del programa.cat. 

FIRES 
 
Hi ha fires que són agradables pel públic però no són útils pel programador i per tant, 
s’han de pagar com a espectacle, no com a fira. Un cas és la programació de circ de la 
Mostra d’Igualada. 

Els artistes i les companyies són la base de la cadena de la cultura I els que portem el 
públic a veure els Espectacles i han d’estar ben tractats. 

 
COMISSIÓ D’ARTISTES 
 
El president, Joan Ramon, fa una presentació sobre la necessitat de crear una comissió 
d’artistes i exposa els temes que podrien tractar, ja que tot i que la junta i la gerència 
ja es reuneixen amb l’administració i reclamen pels artistes, una comissió podria 
establir noves vies de reflexió i fer un treball més continuat  

Podeu veure la presentació aquí 
 
PREUS DELS ESPECTACLES   
 

Es debat sobre la importància de cobrar just i la co-responsabilitat, o no, de l’artista en 
acceptar treballs no pagats de forma justa.  

MODIFICACIÓ DELS CIRCUITS TRADICIONALS 

Fins ara el 80% de les companyies de l’APCC feien carrer, circuit de festa major. Les 
companyies ha anat madurant, el nivell artístic és més ric, però no hi ha circuit per 
aquestes propostes.  

http://www.ddgi.cat/catalegescenics/faces/inici.jsp
http://www.diba.cat/web/oda
https://prezi.com/ih-ublvtftdj/situacio-actual-cies/


 

Les poques programacions que tenen un nivell artístic alt estan supeditades a un 
centre de creació, tant a nivell nacional com internacional. I aquí no hi poden entrar 
totes les programacions.  

PLATAFORMA ARTS DE CARRER 

Jaume Navarro (La Industrial Teatrera) està engegant una plataforma d’arts de carrer. 
A finals de gener hi haurà una trobada per formar una plataforma per treballar el 
carrer. 

 

PROPOSTES 

Exigir als festivals que reben diners del Pla Integral del Circ que el circ es pugui 
presentar  en bones condicions. 

Es podria demanar als festivals i fires una quota de bolos contractats per part dels 
programadors que van als festivals i fires.  

Que l’APCC tingui reunions físiques amb els programador de fires i comuniqui aquest 
descontentament.  

Es proposa fer un Observatori ciutadà del rendiment real, pel sector artístic, de les 
fires i festivals Públics. 
 
Establir uns barems de preu just per als bolos i fer-los públics  

Atorgar premis als pitjors i pitjors programadors i donar puntuacions,  

Fer públics tots els pressupostos de Cultura, sous i les seves execucions i fer-los Públics 
(tant a Internet com en els panells de La Central).  

Tornar a fer difusió del manifest que va fer el juliol l’APCC El circ reivindica més suport i 
estabilitat. Es convida a les companyies a posar la gravació abans de començar els seus 
espectacles.  Més informació aquí Text del manifest aquí Àudio del manifest aquí (a 
vegades triga una mica a escoltar-se on line  però es pot descarregar sense problemes) 

http://www.apcc.cat/noticies/571/el-sector-del-circ-reivindica-mes-suport-i-estabilitat
https://docs.google.com/file/d/0B6Y3A6G0zrmqYWlzNEpfa2pFZVE/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B6Y3A6G0zrmqM19DRGVnNl90eEU/view?pli=1


 

Fer arribar aquestes propostes als programadors, a les administracions, als mitjans de 
comunicació en forma de cartes als lectors (en aquets cas, cada artista, soci o 
companyia, al seu mitjà local) 

Cal canviar el concepte social del circ, ser més mediàtics.  

Organitzar aquesta trobada de forma més periòdica (bimensual, trimestral, semestral). 

Crear una comissió d’artistes 

Pressionar les administracions perquè hi hagi unes quotes de circ en el programa.cat o 
els equipaments públics igual que hi ha hagut en la dansa, cosa que ha permès a la 
dansa a pujar la qualitat. (tot i que no s’aspira a una situació similar, ja que també té 
molts problemes) 

Revisar artísticament La Nit de circ, ja que té molta repercussió mediàtica 

Estudiar les eines del sector del teatre i la dansa per arribar al públic i implementar-ho 
al circ, al nostre estil (premis, mitjans de comunicació) 

Que l’APCC organitzi una gala de circ, però cal tenir en compte que l’APCC mai fa selecció de 
companyies. 

 

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES 
 


