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#10ALCIRC

Estimats socis,
És un plaer per a la Junta presentar la memòria 
d’activitats de l’associació corresponents al 
2014. Us animem a que la llegiu amb voluntat 
crítica i alhora propositiva, així podrem, entre 
tots, fer de l’associació una eina cada cop més 
efectiva per a la millora de les condicions en les 
quals el circ es desenvolupa.
Enmig de la difícil situació econòmica en què-
molts de nosaltres estem immersos, intentem 
donar eines i raons per a somriure. 
Fins al pròxim desembre, celebrem els 10 anys 
de l’Associació #10alcirc. Vàrem començar 
les celebracions amb una trobada molt entran-
yable al Teatre Lliure, on tot va començar.

JOAN RAMON GRAELL, PRESIDENT 
DE L’APCC, EN NOM DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Us animem doncs a que visqueu intensament el 
desè aniversari, celebrant que entre tots hem po-
sicionat el circ com a una art amb públic, amb 
qualitat, amb voluntat de cohesió social, amb un 
gran interès per part de la societat i una cosa que 
ens fa molta il•lusió: una art cohesionada.
Ho hem fet formant part d’iniciatives de tota 
mena, una d’elles l’APCC. Us animem doncs que 
continueu participant activament de l’associació 
i que us animeu a formar part de la Junta on 
tindreu l’oportunitat de tenir una visió global del 
sector. 

Salut i Circ



UN ANY COMPLICAT

Han passat deu anys de la nostra constitució 
i des de l’APCC continuem treballant  en  la  
promoció  i  difusió  del  circ  i participant ac-
tivament de la vida cultural, social i econòmica 
del país. En temps difícils imaginació i conti-
nuïtat, aquesta és la nostra prioritat. En un any 
tan i tan complicat, com els darrers pel nostre 
sector, des de l’Associació resistim i continuem 
treballant en els nostres objectius i gestionant 
La Central.
Seguim practicant  un diàleg continu, sincer i a 
vegades dur, amb el Govern amb la voluntat de 
desplegar el Pla Integral de Circ 2012-2015. A 
hores d’ara, a tres anys del l’inici de l’aplicació 
del Pla, no fem una valoració positiva. Amb un 
índex d’objectius acomplerts molt baix, creiem 
que estem en una espècie de via morta.

ALFRED FORT, GERENT DE L’APCC

Des de l’APCC continuem  participant activament 
de xarxes d’entitats de circ d‘àmbit nacional, es-
tatal i internacional exportant i promovent el valor 
i l’excel•lència  del circ català. Al mateix temps, 
col•laborem, amb altres associacions professio-
nals del camp de la cultura.
En relació a la gestió i finançament de l’entitat, 
l’APCC continuem amb els canvis estratègics per 
afrontant les dificultats del moment actual. Hem 
racionalitzat i estalviat costos sent més eficients 
i hem potenciat la complicitat social mobilitzant 
persones compromeses amb la nostra missió 
perquè donin aquest plus que professionalment 
no podem mantenir per costos. Al mateix temps, 
hem fet un esforç per oferir descomptes i quotes 
especials als nostres socis.  
Aquest  és el repte: continuar treballant de valent 
en condicions mes difícils. I en això perseverem!!!
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Sessions formatives Eines bà-
siques de comunicació per 
artistes
Presentació Circat.cat a Fira 
Trapezi
Trobades amb equipaments 
escènics nacionals i enquesta a 
programadors

MAIG

Cicle de xerrades: Coopera-
tives i Circ, presentació de tres 
casos pràctics (La Bonita, Coop 
de circ, Smart IB) 
Trobada de formadors 
d’acrobàcia 
Circ en familia organitzat per 
la XECC

febrer

LA FEINA DE L’APCC, MES A MES

Assemblea general i renova-
ció junta directiva 
Publicació del nou Directori 
de Formadors de circ
Nova política de quotes i des-
comptes
II Trobada de formadors 
d’aeris 

MARÇ

Publicació Fitxa pedagògica 
Subvencions a Gires

GENER

Sessions formatives Ajuts del 
Dt. de Cultura
Dia Mundial del Circ: agenda, 
manifest Tortell Poltrona i col.
laboració al cicle Circ d’ara ma-
teix, al Mercat de les Flors
Circ en familia organitzat per 
la XECC

ABRIL



Sessió formativa contractes I 
Trobada de circ social
Assistència a Mercartes (Valla-
dolid)
Participació a la trobada regional 
de la xarxa FACE 
Circ en familia de la XECC
Curs El clown, eina pedagògica

novembre

LA FEINA DE L’APCC, MES A MES

Campanya “El circ reivin-
dica més suport i estabili-
tat”: manifest, reunions amb 
l’administració, nota de premsa

JULIOL

Enquesta de companyies de 
circ (48 companyies participen)
Nou butlletí electrònic 
quinzenal, obert a professio-
nals i al públic (202 susbcrip-
tors)
Participació trobada associa-
cions de circ a Circada

juny

Stand a Fira Mediterrània
Compareixença al Parlament Pro-
hibició d’animals al circ
Curs d’Anatomia dels aeris
Curs Història del circ

OCTUBRE

Creació Circat.cat, nova web 
per a la internacionalització del 
circ català 
Stand a Fira Tàrrega i presen-
tació Circat.cat

setembre

II Trobada d’artistes i com-
panyies de circ 
Presentació 10è anIversari
Difusió agenda de Nadal
Concessió Premi Zirkòlika a la 
millor iniciativa de circ
Curs Didàctica dels Aeris
. 

DESEMBRE



 
* Seguiment II Pla Integral de Circ de Catalunya (2012-2015): comissió de seguiment, comissió d’internacionalització, 
comissió de finançament
* Seguiment de la Fira Trapezi de Reus
* Treball per a la implementació d’un Conveni espectacles a la gorra a Barcelona
* Seguiment  Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics 
* Dinamització de la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (la XECC)
* Dinamització de la Comissió de Formació de Circ
* Assessorament Bàsic: 16 assessoraments
* Assessorament Jurídic, Fiscal i Laboral: 18 assessoraments
* Butlletins per a socis amb ofertes de feina, ajuts, convocatòries, contactes, informes...: 60
* Butlletins per a programadors, públic, amb notícies i agenda: 13
* Intervencions en premsa i col•laboració en producció de notícies i articles

 
DESPESES 
PERSONAL                                          64.190,26€
D. OFICINA                                            4.944,89€
D.BANCÀRIES                                    404,20€
REPRESENTAR I COHESIONAR SECTOR  2.361,24€
FORMACIÓ                                            3.650,00€
PROFESSIONALITZACIÓ                       5.494,61€
DIFUSIÓ                                            3.238,47€
TOTAL                                                    84.283,67€

EXCEDENT 2014                            851,3€
EXCEDENT 2013                       9.283,89€

 
INGRESSOS 
SUBVENCIÓ ICUB                      11.000,00€
SUBVENCIÓ OSIC                      40.229,00€
SUBVENCIÓ INAEM                         3.000,00€
ICUB INNOVACIÓ TECNOLÒGICA    2.331,00€ 
QUOTES SOCIS                       25.919,00€
INSCRIPCIONS CURSOS               2.655,97€
ROMANENT 2013                             8.432,59€
TOTAL                                            85,134,97€

PRESSUPOST EXECUTAT

DURANT TOT L’ANY



MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES 
PER FER-HO POSSIBLE

Associació de Professionals de Circ de Catalunya
Parc del Fòrum Moll de la Vela, 2 
08930 Sant Adrià del Besós 
+34 93 356 09 31 apcc@apcc.cat www.apcc.cat 

SOCIS I SÒCIES

  252 SOCIS A 31 DESEMBRE 2014

   DURANT EL 2014: 27 BAIXES I 34 ALTES DE SOCIS


