
 
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA 
DECLARACIÓ PROGRÀMÀTICA 
CANDIDATURA A LA JUNTA 2014-2016 
 
El programa que us presentem a continuació no es pot desvincular del moment 
que està vivint el sector. El circ català és un exemple de treball i honestedat. Un 
col·lectiu de persones que mereixen tenir els mateixos drets que els que treballen 
en altres àmbits de la cultura.  
 
Fins ara l’APCC tenia com a lema dignificar l’art del circ i posar-lo al lloc que 
es mereix al costat de les altres arts. Arribant ja als deu anys de vida de 
l’associació s’han fer moltes coses per a arribar a aquest objectiu, però les 
persones que es dediquen al circ han patit i estan patint encara un tracte injust i 
precari que ens fa ampliar el lema a de l’associació amb aquesta frase: dignificar 
les condicions a les que estan sotmesos els professionals del circ.    
Per aconseguir això hem decidit repartir clarament els àmbits d’actuació de 
cada membre de la junta i equip que tindran la veu i el vot més important en cada 
una de les àrees que us presentarem a l’assemblea.  
 
Ha estat un llarg procés poder aglutinar una junta, els moments actuals i el 
funcionament associatiu fan que costi donar el temps necessari que suposa. Es 
per això que demanem un màxim suport i presència a l’assemblea.  
 
Salut i circ. 
 
Candidatura: 
 
President: Joan Ramon 
Vicepresident: Fabri 
Secretaria: Teresa 
Tresorer: Frana 
Vocals: Elena, Adrià, Frederic, Cristina,  Rafa i Blancaluz. 
 
Joan Ramon Graell Gabriel,  President    
Estratègia política, seguiment del Pla Integral de Circ i Circuits: Objectiu: 
millorar l’aportació de les administracions al pla integral... així com oferir 
eficientment el circ a les xarxes de distribució.   
 
Fabrizio Giannini, Vicepresident.   
Internacionalització (amb el suport de l’Elena Zanzu), Relacions amb La Central 
del Circ (suport a la Frana). 
Objectius: Continuar vetllant per a la visibilització i participació de les creacions 
catalanes al estranger a Fires, Festivals i Projectes Europeus. Organitzar 
formacions per afavorir la internacionalització dels socis (SDE-ICEC, IRL).  Web de 
recursos per a la internacionalització. Seguiment i organització del projecte 
europeu Autopistes-Circus Dissemination. 
 
Francesca Lissia, Tresorera.  
Relacions amb La Central: La Central del Circ és un equipament sortit de l’esforç 
de molts projectes del país, un esforç per a millorar el circ en el nostre entorn, i 
ajudar a fer-lo créixer. Aquest impuls inicial i el fet d’estar gestionat per l’APCC 



(que té l’objectiu de dignificar l’art del circ en tot el territori català) imposa la recerca 
d’un equilibri entre el treball en xarxa internacional i local, per a garantir en tot 
moment, una forta presència de tot el sector en l’equipament. És important doncs 
evitar, com en altres arts, superestructures que acaben donant l’esquena als 
sectors que les van iniciar.  
 
Gestió dels recursos i personal: El món del circ ha tingut sempre un caràcter 
especial a l’hora de gestionar els seus recursos, No ha estirat més el braç que la 
màniga, ja que és conscient de que se’l pot trencar en qualsevol moment. S’han 
pres mesures molt dràstiques, i s’han d’anar estudiant... però el moment en què 
altres associacions estan passant ens fa pensar que hem de continuar amb el 
nostre caràcter. 
 
Teresa Iglesias. Secretària 
Professionalització: La professionalització d’un sector emergent com el nostre 
abasta moltíssimes variants. Treballarem en el màxim de camps possibles insistint 
en posar a disposició dels socis eines que garanteixin un millor funcionament:, la 
formació continuada,  els marcs legals, la morositat, la gestió contractual, les 
bones pràctiques…. 
 
Elena Zanzu. Vocal 
Ètica, relacions internacionals i relacions amb el món universitari. Objectius. 
Crear un pont entre el mon universitari i el circ. Fomentar l’intercanvi de artistes a 
l’estranger. Privilegiar eleccions ètiques per perseguir el be comú. 
 
Frederic Bachs. Vocal 
Relació amb el Soci: En una associació com la nostra la vida associativa és 
molt  important. Intentar portar una activitat continuada i beneficiosa pels associats, 
completada amb activitat lúdica conjunta i alhora disposar de un catàleg 
de  serveis  i beneficis per als membres seran temes que seguirem treballant amb 
insistència. 
 
Adrià Montaña. Vocal  
Capital privat, i col·laboració en l’àmbit de serveis als socis. 
Objectius. Trobar formules per a la captació de capital privat, ajudar en millorar el 
sistema de quotes i els serveis al soci. 
. 
Vocals de suport: Cristina Cazorla, Rafael Morales i Blancaluz Capella 
 

Altres aspectes que ens proposem reballar en aquesta nova junta:  
Captació de socis:  tots els treballadors del circ a Catalunya, han de ser socis. 
Etica, Comerç just, bé comú, Relacions Intergeneracionals, Relacions 
Intersectorials 
 

Barcelona, març de 2014 
 


