
 

NOTA DE PREMSA – CATALUNYA SE SUMA A LA 
CELEBRACIÓ  DEL DIA MUNDIAL DEL CIRC 
DEL 10 AL 19 D’ABRIL 
 
Dues setmanes d’activitats per posar el circ al capdavant de l’activitat 
cultural, en una commemoració, d’abast internacional, que se celebra 
anualment el tercer dissabte del mes d’abril arreu del món des del 2008. 
 
63 activitats (espectacles, tallers, exposicions) en 23 municipis, 100 
funcions i  100 companyies de circ seran els protagonistes de la 
celebració a Catalunya del Dia Mundial del Circ, que aquest any se celebra 
entre el 10 i el 19 d’abril  
 
Dissabte 18, un acte unitari de celebració al Parc de la Ciutadella aplegarà 
als professionals i oferirà la possibilitat de veure un entrenament de circ i 
participar en tallers d’iniciació al circ. 
 
Festivals com el Festival Circ Cric al Montseny o la nombrosa 
programació de circ de la Mostra d’Igualada i les festes del Tarlà a Girona, 
el Combinat número 50 de l’Ateneu Popular 9 Barris, la XXI Trobada de 
monociclistes, programació de circ a l’Almazén, l’Antic Teatre, Sant 
Cugat, Granollers i Terrassa,  i els tallers de Circ en família, entre el més 
destacat. 
 
Jorge Albuerne, creador, intèrpret i formador de circ, signa el manifest, 
que reivindica l’art del circ com a eina per a generar crítica i canvis.  
 
La celebració del Dia Mundial del Circ 
 
El 2008 l’Associació Europea de Circ, amb la col·laboració de la Unió Europea, 
va impulsar la celebració del Dia Mundial del Circ el tercer dissabte del mes 
d’abril.  Aquest 2015 el Dia Mundial del Circ, impulsat per la Federació  Mundial 
del Circ, tindrà lloc el, dissabte 18 d'abril de 2015.  
 
Catalunya, a partir de l’impuls de l’Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya (APCC) i la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (la XECC), 



 

s’afegeix per tercer any a la celebració, allargant-la des del 10 d’abril fins el 
diumenge 19 d’abril,  amb un total de 63 activitats en 23 municipis, a càrrec 
de  100 companyies i entitats. Dins d’aquestes activitats trobem 44 
espectacles, 100 funcions i 11 tallers per a grans i petits.   

A la web https://diamundialdelcirc.wordpress.com/ es pot trobar tota la 
informació (manifest, actes programats, acte central) 
 
 
Alguns dels actes més destacats: 
 
Actes de celebració a Bacelona, Vilanova i la Geltrú i Amposta (18 d’abril) 
 
Un dels principals actes serà l’acte unitari de celebració del Dia Mundial del 
Circ, que tindrà lloc el dissabte 18 d’abril al Parc de la Ciutadella. Inclou un 
taller de circ de descobriment i lleure per a nens i nenes, un entrenament obert 
de circ a professionals i estudiants coordinat per l’Escola Rogelio Rivel i altres 
espais de Circ de Catalunya, i la lectura del manifest reivindicatiu del Dia 
Mundial del Circ. Està organitzat per l’APCC i la Xarxa d’Espais de Circ de 
Catalunya (APCC). 

A més, durant aquell cap de setmana la Ciutadella  acollirà també una desena 
d’espectacles de circ a la gorra, una manera de reivindicar la manca d’espais 
d’exhibició de circ i de obrir la possibilitat que es pugui fer circ a la gorra a la 
ciutat de forma no problemàtica. 

A Vilanova i la Geltrú, durant tot el dia, les places s’ompliran d’artistes que 
oferiran espectacles a la gorra. A més, hi haurà un combinat de circ, amb 
diferents tècniques i el Teatre Principal acollirà l’espectacle “Cabaret Elegance” 
d’Elegants, premi del públic al Festival de Buitengewoon 2012 (Holanda), premi 
del jurat al millor espectacle, al Festival Mueca de Tenerife 2013, i el Pom d’Or 
d’Argentona, premi del públic al millor espectacle del festival Senseportes 
2014. 

A Amposta, l’Escola de Teatre i Circ oferirà tallers de circ de forma gratuïta per 
a les famílies. La pallassa Pepa Plana, instal·lada al Delta de l’Ebre, farà la 
lectura del manifest.  

Fira d’espectacles i activitats del Festival Circ Cric al Montseny (12 d’abril) 

https://diamundialdelcirc.wordpress.com/


 

Dins de la 6a edició del festival Circ Cric al Montseny, dissabte 12 d’abril arriba 
la Fira d’espectacles i activitats amb espectacles de circ amb Malabreikers, 
Tortell Poltrona, Rolabola, Circ Bover i Ganso & Cia, tallers amb Los Herrerita,i 
jocs de circ, contes, música i petites passejades. Pep Callau serà el mestre de 
cerimònies. 

 
Circ a la Mostra d’Igualada (16-19 d’abril) 
La Mostra d'Igualada– Fira de teatre infantil i juvenil és la fira catalana de 
referència en teatre i arts escèniques per a tots els públics. Aquest any se 
celebra entre el 16 i el 19 d’abril i  inclou nombroses propostes de circ i clown, 
com els espectacles de companyies catalanes: “El Niu” de Dudu & Cia, “El 
Mêtre” de JAM, “De Pega” de Teatre Mòbil, “Automatàrium” de David Berga, 
“Taula per 2” de coLABse i “Ooups!” de Cia. Jordi L. Vidal, resident a Bèlgica. 
Els més petits es podran acostar al circ amb la instal·lació “Apicirc” de Pessic 
de circ. També es podran veure “Mundos de papel” de Vol'e Temps, companyia 
andalusa amb un component català, i “Txatarra” de la companyia basca Malas 
Compañías. 
 
Combinat número 50 de l’Ateneu Popular 9 Barris (18 d’abril) 
Els combinats de circ són espais d'experimentació i presentació de diferents 
números i artistes de circ que sota la coordinació d'un/a director/a treballen 
plegats durant una setmana per crear un petit espectacle efímer. Per celebrar 
la seva edició número 50, l'Ateneu s’omplirà durant la tarda i nit de dissabte 
189 d’abril amb múltiples números de circ, en diferents espais i diferents 
disciplines, celebrant també el dia mundial del circ. Des de les 18h fins la 
matinada. 
 
XXI Trobada de monociclistes (11-12 d’abril) 
 
Els dies 11 i 12 d'abril tindrà lloc la XXI edició de la Trobada de Monociclistes, 
amb circuits de muntanya i urbà, exhibicions, presentacions i curses. La 
trobada està oberta a tots els amants del monocicle, tot continuant una tradició 
que aquest any celebra els seus 21 anys al districte de 9 Barris. A la Trobada hi 
assisteixen participants de tot l’estat espanyol. Dissabte es destinarà a fer 
cirucits i diumenge, un seguit de divertides competicions que faran gaudir no 
només als monociclistes sinó als espèctadors. 
 
 



 

Circ a les Festes del Tarlà (18-19 d’abril) 
 
El Tarlà és una figura popular de Girona, que s'instal·la a una barra i dóna 
voltes, com si fos un equilibrista. En honor seu es desenvolupen durant les 
Festes de Primavera un seguit d'actes de carrer relacionat amb el món del Circ 
i es podran veure els espectacles “Roda món” de Mumusic Circus, “Enfila” de la 
cia Estampades, “Banda forània” de Cia. Teatre Forani i “Xarivari Blues” de 
Circo Los.  
 
El circ a Catalunya: les dades  
Catalunya és capdavantera en l’art circense dins l’Estat espanyol i continua 
sent un referent pel que fa al circ contemporani amb unes quotes de creativitat 
a l’alçada d’altres països.  Catalunya compta amb 600 professionals de circ, 
incloent artistes, formadors, directors, tècnics i gestors i 90 companyies.  
També compta amb 36 espais de formació de circ, 14 festivals i 16 centres de 
creació distribuïts per tot el territori. 
 

Jorge Albuerne, l’autor del Manifest 

Neix a Oviedo (Astúries) un any abans de la mort del dictador. 
Es llicencia en Belles Arts per la Universitat del País Basc Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV / EHU), en l'especialitat d'Escultura i Ceràmica. 
Ha dedicat aquests últims vint anys a formar-se i crear en l'àmbit de les arts 
escèniques, utilitzant per a aquestes últimes recursos de la dansa, el circ, les 
arts plàstiques i l'escriptura. 
Actualment resideix a Barcelona des d'on reparteix el seu temps entre Mèxic i 
Argentina com a creador intèrpret i docent. 
 

Més informació (disponibilitat d’entrevistes i imatges a alta resolució) 

Eva Romero, Comunicació APCC 

apcc@apcc.cat 93 356 09 31 618 43 26 15 www.apcc.cat 
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