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1. Balanç i compliment del projecte 
 

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) fa més de set anys que 

treballa per la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país.  

Aquest 2011 ha estat per a l’APCC un any ple d’activitat orientada a divulgar el circ per 

fer créixer la professió i fomentar una major presència en la cultura i en la societat.  

Per aconseguir-ho, hem desplegat un seguit d’activitats que s’inscriuen en els camps de 

la interlocució  amb les administracions, la formació, la creació, la producció, els marcs 

fiscal i laboral, els circuits d’exhibició, la difusió i el patrimoni històric.  

El 2011 ha significat la continuïtat i consolidació de diàleg amb les administracions 
per desplegar una política cultural envers el circ que reculli les noves realitats, 

necessitats i prioritats del sector. En aquest sentit cal destacar les negociacions amb el  

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya per elaborar el segon Pla Integral de Circ (2012-2015) i 

establir un acord estratègic per a la cultura del circ a mitjà, curt i llarg termini. També 

remarcar la col·laboració amb el Ministerio de Cultura per elaborar el primer Plan 

General de Circo. L’APCC també ha format part de les comissions de treball promogudes 

des de la Generalitat de Catalunya per l’elaboració del Pla Estratègic per la Cultura 

Catalunya 2021 i amb el Consell de Cultura de l’Ajuntament, per a l’elaboració del Pla 

d’actuació municipal 2012-2015 en l’àmbit de la cultura i l’Informe anual de la cultura 

2011 

L’APCC es continua erigint com l’entitat representativa del sector circense a Catalunya 

i cohesionador de professionals, entitats i iniciatives de circ. Ho demostra l’augment de 

les altes de socis: s’han fet trenta noves inscripcions i el nombre total d’associats ha 

arribat a 270 persones. 

En aquest sentit, al 2011 s’ha continuat treballant per incloure els associats en el debat, 

els projectes i  les activitats de l’associació potenciant sortides de socis com la 

d’Albacete o la visita a entitats de ciutats de Catalunya com Manresa, Lleida o Mataró, 

autèntics pols de circ del territori. 

Aquest 2011 ha estat l’any en què l’APCC ha participat més activament a les xarxes 
d’entitats de circ d’àmbit nacional, estatal i internacional exportant i promovent el valor 

i l’excel·lència del circ català i consolidant-se com a principal representant dels 

professionals del circ a Catalunya.   En són un bon exemple la participació a la trobada 

d’associacions professionals de circ a València per la consolidació de la Federació 

d’Associacions de Professionals de circ estatal i l’encontre internacional d’associacions 

professionals de circ a Montreal.  



3 

	

Conscients de la importància cabdal de la creació de circuits regulars de distribució i 
explotació dels espectacles i de la difusió d’espectacles de circ, l’APCC ha organitzat 

aquest 2011 l’Escenari de Circ a Barcelona (Cabarets de Santa Eulàlia), una mostra on 

van participar 37 artistes a través de 18 números de circ.  En aquest sentit, també 

destaca la consolidació de l’oferta d’Eines de professionalització per als artistes de circ, 

amb un exitós cicle de conferencies dedicat a la programació de circque va congregar a 

33 ponents i a una mitjana d’assistents de 22 persones per sessió.  

Per intentar pal·liar les profundes mancances del sector en formació, l’APCC, a petició 

de l’assemblea general, ha continuat donant suport a la formació organitzant el segon 

cicle de Formació de Formadors amb 7 monogràfics i el cursos de disciplines (3) amb 

una gran afluència de participants.  

Finalment, l’APCC ha fet un esforç en incidir en la difusió i visibilitat del sector, invertint 

en buscar noves formes i canals de comunicació per fer arribar a nous públics 

informació del seu Pla d’Activitats.  

El trasllat a les instal·lacions definitives de La Central del Circ aquest any ha suposat dos 

grans passos. D’una banda, un pas pel sector, que ha reclamat durant dècades un 

equipament amb les condicions tècniques necessàries per crear nous espectacles de 

circ. Això ha permès contribuir decisivament en la creació i producció d’espectacles de 
circ català, en el refermament dels llaços i xarxa amb altres equipaments escènics 

d’àmbit internacional i amb l’ampliació del mercat de treball del sector artístic i posar a 

disposició dels creadors espais de treball en condicions que tant escassegen al sector. 

D’altra banda, un pas definitiu pel propi projecte, que culmina d’aquesta manera un 
procés que es va iniciar el 2007 i que va implicar sector i administracions en una 

reflexió conjunta sobre com havia de ser aquest equipament. Després de gairebé tres 

anys a les instal·lacions provisionals, La Central del Circ s’ha convertit en un referent en 

el panorama circense europeu, participant en diversos projectes que impliquen a 

equipaments similars de França, Bèlgica, Itàlia o Anglaterra. 

El trasllat a la nova seu ha requerit de la màxima implicació de l’associació en termes de 

gestió, i logística de l’equipament, d’una banda, i en termes de gestió de l’increment 

d’espais de treball. Un equipament d’aquestes característiques demana més que mai un 

acompanyament tècnic i, també, artístic per tots els canvis que suposarà en els circuits 
de creació i difusió de circ. 
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2.1. Representar i cohesionar el sector 
El circ a Catalunya s’articula a partir d’una estructura d’infraestructures i ens que ha de 

donar suport a la creació artística i als seus protagonistes. L’APCC és l’entitat que els 

aglutina i els representa, i per afrontar amb garanties aquest repte i poder garantir 

l’excel•lència dels projectes que organitza, aquest any ha fet les següents accions. 

 

2.1.1. Accions de representació 
 
Participació en xarxes de circ estatals i internacionals  
 
Federació d’Associacions de Professionals de circ estatal (FEAPC) 
 

Els dies 28 i 29 d’octubre de 2011, l’APCC va participar en la trobada d’associacions de 

circ de la resta de l’estat espanyol a València, articulades a través de la xarxa 

CIRCORED. Hi van assistir el president de l’entitat fins el desembre de 2011, Josep 

Antoni Hernández, i la gerent de l’entitat, Nèlida Falcó. Els dies 26 i 27, a València, s'hi 

van trobar també les escoles de circ no professionals.  

Les realitats de les associacions que s’agrupen al voltant de CIRCORED són molt diverses. Dins 

aquesta xarxa, l’APCC n’és un referent, i la segueixen les associacions valenciana i andalusa de 

circ, que treballen en la tasca d’agrupar i articular els professionals de circ a les seves 

comunitats autònomes.  

Les entitats que formen CIRCORED consideren necessari crear un organisme estatal que 

permeti al circ tenir més representació i força davant el Ministeri.  És per aquest motiu que el 

tema central de la trobada va ser la creació d’una Federació d’Associacions de Professionals de 

Circ Estatal (FEAPC). D’aquesta federació, en seran membres fundadors les tres associacions 

més professionalitzades (l’APCC, juntament amb les associacions de circ de València i 

Andalusia) i a mesura que la resta d’associacions es vagin professionalitzant s’hi aniran 

adherint. En la reunió d’aquesta trobada es van consensuar els Estatuts de la Federación Estatal 

de Asociaciones Profesionales de Circo (FEAPC). 

A les trobades (del 26 al 29 d’octubre), organitzades per l'Associació Valenciana de Circ 

(APCCV), també hi van assistir altres entitats i escoles de circ com l'Ateneu Popular 9barris, 

l'Associació de Circ Rogelio Rivel, Manicómicos, Circo Cia. El Ñeru los Coríos, Circo de La Luna, 

CAU Granada, Sa Carpa, Associación de Circo Andaluza (ACA), Federación Española de 

Formación Profesional en el Arte del Circo (FEFPAC), ZIRKEUS, Donyet Ardit, Escuela Municipal 

de Circo, Alcorcón (EMCA), Asociación de Malabaristas de Madrid - Escuela de Circo Carampa, 

Pistacinco, Malabaracirco i l'Escuela de Circo Cantabria. 
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L’APCC a la Plataforma internacional d'associacions professionals de circ ‘Planeta 
Circ‘ 
 

L'associació quebequesa de les arts del circ En Piste (Regroupement national des arts du 

cirque, Canadà) va promoure un encontre al Quebec d’associacions de circ del 21 al 24 

de juliol de 2011, amb l’objectiu d’avaluar la possibilitat de constituir un grup de treball 

internacional i desenvolupar un fòrum de professionals. Amb aquesta convocatòria, En 

Piste va convidar a l'APCC a formar part d’una aliança internacional d’associacions 

professionals de circ, que porta el nom de ‘Planeta Circ’. 

L'APCC, aleshores, és membre fundador d’aquesta plataforma, juntament amb En Piste, 

l'Australian Circus and Physical Theatre Association (ACAPTA); Polo Circo de l'Argentina, 

Cirko Uuden Sirkuksen Keskus - Center for New Circus de Findlàndia i la Maison du 

cirque de Bèlgica.  

  

TOHU, la Cité des arts du cirque En Piste (Regroupement national des arts du cirque 

 

Sota el nom ‘Planeta Circ’, aquest grup internacional continuarà treballant per a 

constituir una plataforma permanent de circ per a l'intercanvi d’experiències i el debat, 

sobre qüestions comunes com la formació, el suport a la creació, etc. 
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Participació a Fires 
 

Fira de Circ de Catalunya Trapezi Reus (del 12 al 15 de maig) 
La XV edició de la Fira de Circ de Catalunya Trapezi Reus va tenir lloc entre els dies 12 i 

15 de maig. L’APCC va assistir-hi amb la voluntat de representar el sector en 

l’esdeveniment de circ referent en tot el territori. En aquesta edició, el festival va tornar a 

comptar amb un índex notable d’actuacions d’artistes del territori, en la programació 

oficial i les sessions golfes de La Palma, i es van estrenar dues coproduccions del Centre 

d’Arts Escèniques de Reus (CAER)  on diversos socis de l’APCC hi estaven implicats: 

Capas, de la cia de circ ‘eia’ i Circ Teatre Modern de Circ Teatre Modern.  

L’APCC també va estar present en la II Jornada Trapezi per a Professionals que 

organitza el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on es van presentar 

diversos espectacles seleccionats pels directors artístics de Trapezi fins el 2011 (Bet 

Miralta i Jordi Aspa), la comissió de circ del programa Cultura en Gira i el director del 

CAER. En aquesta sessió, a més, es va presentar l’estudi sobre l’impacte econòmic del 

Festival que ha elaborat l’empresa Ceres.  

 

  

Cartell TRAPEZI Reus 2011 

Capas, de la cia de circ ‘eia’  

Circ Teatre Modern de Circ Teatre 
Modern.  

 

 
 

 

 

Fira Tàrrega 
L’APCC va tornar a estar present a Fira Tàrrega, a través de l'estand de La Central del 

Circ · Fàbrica de Creació de Barcelona entre els dies 8 i 11 de setembre.  

La Central del Circ i l’APCC, que van col·laborar amb Fira Tàrrega acollint part de la 

creació de l’espectacle inaugural ‘Entròpic’ de Los Galindos, van  ser a la llotja de 

professionals, el punt de trobada entre programadors i entitats relacionades amb la 

distribució, la gestió i la promoció de les arts escèniques.  
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A més, l’APCC també va participar a la 6a edició del Lunch Meeting, un encontre anual 

entre companyies catalanes de dansa, teatre i circ i professionals internacionals que 

organitza Catalan! Arts, on va difondre el directori de professionals i espectacles de circ 

de l’APCC. 

A l’estand es va presentar el projecte de La Central del Circ ja a la seva seu definitiva 

(residències de creació, projectes internacionals, etc.) a més de donar a conèixer les 

activitats de l’equipament (cloenda de circ que o! a Jaca i programació de creacions de 

La Central del Circ a les Festes de la Mercè).  

L’Associació, al seu torn, va donar a conèixer el seu directori de professionals i 

espectacles, a més de presentar el IV Cicle de Conferències · Eines per a la 

professionalització: JO PROGRAMO CIRC.  

En aquesta primera edició de Fira Tàrrega amb Jordi Duran al capdavant de la direcció 

artística, APCC i Fira van mostrar la seva voluntat de crear i mantenir vincles de 

col·laboració per a les properes edicions.  

 

L’estand de La Central del Circ i de l’APCC a la Llotja de Professionals de Fira Tàrrega 

 

 

 

 
2.1.2. Accions de cohesió 
 

Participació dels socis 
 

Seguint la línia de fomentar la participació del soci, el 2011 s’ha continuat treballant per 

incloure els associats en el debat, els projectes i les activitats de l’Associació.  

 

Assemblea de socis (27 d’abril de 2011)  
L’Assemblea de socis de l’APCC va tenir lloc dimecres 27 d‘abril. Hi van assistir 30 socis 

així com 5 membres de l’equip de les oficines de l’APCC i La Central del Circ, i va servir 

per presentar la seu definitiva de l’espai de creació a tots els associats.  
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En aquest acte es va presentar amb detall la Memòria i balanç econòmic de l’any  2010 i 

el Programa i pressupost del 2011 que amb una setmana de marge s’havia fer arribar 

als socis.  

També es van incorporar nous membres i càrrecs a la junta. Per un cantó, Jordi Gaspar 

com a vocal i, per l’altre, Joan Ramon Graell com a vicepresident.  

 
Sortida de Socis de l’APCC al Festival de Circo de Albacete  
L’APCC va organitzar la sortida de socis del 2011 al Festival de Circo de Albacete. La 

sortida va tenir lloc els dies 19 i 20 de febrer i hi van assistir set socis. Sota la direcció 

dels Germans Álvarez, el festival de 2011 va comptar amb la participació de dotze 

companyies internacionals. A la gran carpa del circ s’hi van poder veure malabaristes, 

equilibristes, acròbates, trapezistes i pallassos, procedents d’Espanya, Rússia, Portugal, 

Itàlia, Bielorússia, Ucraïna, etc.  

 

  

Cartell del IV Festival de Circo de 

Albacete 

Actuació de la cia Estropicio, a la 
Muestra de Jóvenes Promesas del 
Circo, que va obtenir el ‘Premi del 
Públic’ 

 
 
Descentralització: visites APCC a Lleida, Manresa, Mataró 
L’APCC ha visitat al llarg del 2011 diverses iniciatives de circ, materialitzant la voluntat de  

descentralització oberta per l’entitat amb l’objectiu d’estar més a prop del territori català. Es 

manté com a prioritat per als propers anys visitar i mantenir un contacte més directe amb els 

pols de circ de fora de Barcelona, promoure que aquests pols s’articulin, i dialogar amb les 

diputacions provincials perquè s’impliquin més activament en la promoció de circ.  

 

A Manresa, la gerència i la junta directiva de l’APCC es va reunir amb La Crica, Associació de 

Circ de Manresa  i, a Mataró, amb Cronopis. Aquestes visites es fan amb l’objectiu de conèixer i 

fer seguiment de com es desenvolupen aquestes iniciatives de circ i com evolucionen les seves 

relacions amb els equipaments i els municipis on s’inscriuen.  

 

A Lleida (18 de maig de 201) un total de 10 artistes i formadors de les terres de Lleida es van 

reunir amb una delegació de l’APCC. A la trobada es va fer una anàlisi de l’estat del circ a 
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Lleida, es van detectar oportunitats i mancances, sobretot en els àmbits de la formació i la 

difusió. A més, es va fer un repàs a la història recent del circ a Ponent. La trobada va acabar 

amb l’assistència a La Nit de Nassos, una trobada mensual de pallassos de la zona que se 

celebra al bar del Teatre de l’Escorxador des de fa 8 anys i mig amb molt èxit de públic.  

 

	

Els socis de l’APCC en la visita a 

Lleida, amb altres professionals 
de circ 

	

Trobades de professionals de diferents disciplines 
 
XVIII Trobada de monociclistes a l’Ateneu de 9Barris 
L’APCC va col·laborar de nou en l’organització de la Trobada de moniciclistes, juntament amb  

l’Ateneu de 9Barris. La XVIII trobada va tenir lloc els dies 8 i 9 d’octubre a Barcelona i s’hi van 

inscriure 38 persones d’arreu de l’estat espanyol, que van mostrar les seves habilitats sobre el 

monocicle en curses d’obstacles, proves acrobàtiques, etc.  

La trobada va despertar l’interès del diari El País, que va publicar una crònica l’endemà de 

finalitzar l’encontre de monociclistes. 
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2.2. Impulsar i fer el seguiment de polítiques 
culturals  
 
2.2.1 BALANÇ DEL PLA INTEGRAL DEl CIRC 2008-2011 
 

El primer Pla Integral signat al 2008 amb el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i amb una validesa de quatre anys, establia bàsicament un estat de la qüestió 

del circ a casa nostra i detectava les múltiples mancances d’un sector pràcticament 

desatès a nivell institucional fins el 2004. Amb una ambició teòrica gairebé fundacional, 

va reivindicar l’acció política en quatre àmbits vitals per a la normalització del circ: 

formació, creació i producció, difusió, i marc fiscal i laboral. Va resultar ser tota una 

declaració de principis ja que, per primera vegada, el circ quedava oficialment inscrit en 

la política cultural del país, al mateix nivell que la resta d’arts escèniques.  

Després de quatre anys de desplegament del primer Pla, estem en condicions d’afirmar 

que s’han provocat notables canvis en el panorama de circ a Catalunya i, molt 

especialment en la visió d’aquesta art escènica per part de les administracions, dels 

sectors artístics i de la societat en general. S’han assolit objectius previstos en el Pla, tot 

i que n’han quedat d’altres de pendents, i és per aquest motiu que és absolutament 

necessari engegar un segon Pla Integral del Circ que reculli les noves realitats, 

necessitats i prioritats del sector.  

 

2.2.2 PLA INTEGRAL DE CIRC 2012-2015 
 

Aquest segon Pla Integral emmarca els anys 2012-2015 i té l’objectiu d’establir un 

acord estratègic per a la cultura del circ a mitjà, curt i llarg termini amb el Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya i implicar el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya.  

Com el primer, neix amb la voluntat d’establir un pacte de cooperació entre els 

principals actors que intervenen en el desenvolupament d’una política decidida cap el 

circ, però també és una agenda a curt, mitjà i llarg termini concretada per àmbits 

d’actuació i amb objectius i plans d’acció concrets.  

La proposta és fruit del debat i la posada en comú dels múltiples interessos, necessitats 

i potencialitats dels agents directament o indirectament vinculats amb el circ.  

Per a la seva elaboració s’ha comptat amb les aportacions de 48 experts professionals 

procedents del sector cultural privat organitzats en 9 comissions, ideològicament plurals 

i amb una mirada rigorosa i de coneixement sobre els àmbits de què s’han ocupat.    
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També hi han participat 9 representants de les administracions públiques directament 

implicades en el desenvolupament de la cultura del circ a Catalunya, com són el 

Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, en qualitat de consultors 

externs.   

 

2.2.3 PLA INTEGRAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 
PER TOTS ELS PÚBLICS 
 

El Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, acordat pel 

Govern i el sector, aborda des de diverses vessants la millora general de les condicions 

de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals per a tots els 

públics a Catalunya i s’afegeix als altres plans sectorials que el Govern ha aprovat en 

diversos àmbits culturals: circ, dansa, arqueologia, museus i equipaments culturals. 

Els objectius del Pla integral d’arts escèniques i musicals per a tots els públics són 

millorar l’entorn i dignificar el sector; fomentar la producció i el desenvolupament de 

projectes; impulsar la distribució i l’exhibició; impulsar la difusió de l’espectacle per a 

tots els públics; facilitar l’accés de les noves companyies professionals al mercat, i 

potenciar la formació continuada.  

El Pla es va elaborar a partir de les aportacions de les companyies, les associacions 

professionals, les empreses, les xarxes de distribució i les sales exhibidores dedicades 

exclusivament a l’espectacle per a tots els públics. L’APCC forma part de la Plataforma 

que vetlla per al compliment i implementació d’aquest Pla Integral de les arts 

escèniques i musicals per a tots els públics 2011 – 2018, juntament amb l’ Associació 

Professional de Teatre per a Tots els Públics (APTTP), l’Associació d'Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (AADPC), l’Associació de Professionals de la Dansa de 

Catalunya (APDC),  la Fundació Xarxa, l’Agrupació d'Entitats Rialles o la Mostra 

d’Igualada entre d’altres.  

 

2.2.4. Plan GENEral de Circo 
 

El Ministeri de Cultura, a través de l’Instituto de Cultura de las Artes Escénicas y la 

Música (INAEM) ha promogut i coordinat l'elaboració d'un Plan General del Circo (d'ara 

endavant, PGC) a instàncies del sector i en resposta a determinades recomanacions 

institucionals. 

L’INAEM va engegar el febrer de 2011 un procés per elaborar un PGC que va comptar 

amb una àmplia participació del sector sobretot en la fase d'anàlisi i diagnòstic, per tal 

d’identificar les mesures i actuacions necessàries per aconseguir una millora del circ i 

del seu funcionament en el context estatal i internacional.  
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L’APCC ha estat present en aquest procés a través de la seva participació en les 

Jornades d'Experts, els dies 17 i 18 de maig de 2011 a la seu de l’INAEM. En aquestes 

Jornades, i amb base en el document abans citat, es van debatre en profunditat 

els problemes del mateix, així com les possibles línies d'actuació. 

El resultat de tot aquest procés col·lectiu de reflexió va ser la base de la proposta del 

PGC que, els dies 7 i 8 de novembre de 2011, es va consensuar amb el sector i les 

Administracions Públiques en el marc del Fòrum Estatal del Circ, on l’APCC també va 

estar convocada a participar-hi.  

El mes de desembre es va publicar el Plan General del Circo, consultable des del web de 

l’INAEM, on es recull l’anàlisi del sector, els objectius estratègics del PGC, les mesures i 

accions a posar en marxa, així com els mecanismes per fer-ne el seguiment i control.  

En total, en l’elaboració de la diagnosi de l’estat del circ prèvia a aquest PGC, hi ha 

participat 81 experts entre els quals hi ha representants d’associacions de circ 

autonòmiques (APCC, Asociación de Circo de Andalucía i  Associació de Professionals de 

Circ de la comunitat Valenciana), així com projectes des d’on treballen diversos socis de 

l’APCC (Circ Cric, Ateneu Popular de 9Barris, Circo Italiano, Zirkòlika, Circ Bover o 

Escarlata Circus).  

 

 

Assistents al Fòrum Estatal del Circ, els dies 7 i 8 de novembre  

 
 
2.2.5 PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2012-2015 EN L’ÀMBIT DE LA 
CULTURA I INFORME ANUAL DE LA CULTURA 2011 
L’APCC ha participat a la Comissió de Circ del Consell de la Cultura de Barcelona, en 

tant que entitat representativa del sector, per engegar el Pla d’Actuació Municipal 2012-

2015 en l’àmbit de la cultura, així com de l’Informe Anual de la Cultura 2011. Des de la 

creació del Consell al 2007, l’APCC hi ha participat activament proposant temes de 

debat i elaborant propostes concretes de línies d’actuació.  
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2.2.6 PLA ESTRATÈGIC PER LA CULTURA CATALUNYA 2021 
L’APCC ha participat en el procés d’elaboració del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021 

promogut des del Departament de Cultura. 

Aquest Pla té per objectiu convertir-se en el marc general sota l’empara del qual es 

dissenyarà un full de ruta amb les fites i els reptes a assolir per fer un salt d’escala en la 

nostra realitat cultural, en un horitzó proper, però també amb un concepte de país 

imaginat a deu anys vista.  

En aquest procés, l’APCC ha representat el sector del circ català en les sessions de 

treball que s’han convocat. 

 

2.2.7 PLATAFORMA NO RETALLEU LA CULTURA  
L’APCC forma part activament d’aquesta plataforma mantenint un canal obert de diàleg 

entre les associacions de professionals de Catalunya i les administracions. Molt 

vinculada a la Plataforma per a un Consell de les Arts, l’entitat s’ha adherit a tots els 

comunicats defensant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i 

acompanyant-lo des del seu inici en la seva implementació. 

 
 

 

2.3. Oferir eines de professionalització, 
perfeccionament i suport als professionals  
 
2.3.1. Cursos de perfeccionament 
La manca de formació professional de a Catalunya és un límit a l’hora de fer el sector 

més competitiu. L’APCC aposta per facilitar l’accés a la formació continuada als 

professionals de circ que no ofereix la formació reglada. Des de 2008 programa cursos 

de perfeccionament en els àmbits artístic (disciplines), tècnic i en el de la formació de 

formadors. Enguany s’ha donat continuïtat al programa de Formació de Formadors, 

pioner a tot l’Estat i amb una excel·lent acollida per part dels professionals de circ, ja 

que cada cop més sovint molts d’ells dediquen una part del seu temps a la docència. 
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2.3.1.1. Cursos de disciplines 
 

 Malabars, amb Iñaki Sastre (del 31 de gener al 3 de febrer de 2010) 
 

Iñaki Sastre imparteix cursos a Dinamarca, Suècia i Anglaterra. A més,  dóna classes 

regularment a l’escola ‘The Circus Space’ de Londres. 

 

Al curs, que es va desenvolupar a les 

instal·lacions provisionals de La 

Central del Circ, s’hi van inscriure 8 

artistes: 5 socis de l’APCC, 1 

professional no soci i 2 persones 

provinents del País Basc. 

De les valoracions dels assistents es 

desprèn una excel·lent acollida de la 

proposta formativa d’Iñaki Sastre. Es 

van desenvolupar continguts de 

notació Prechac, una tècnica que 

barreja els jocs  malabars amb les 

matemàtiques, i que té molts adeptes 

arreu del món. 
Curs de Malabars, amb Iñaki Sastre  

 

 
Verticals, amb Pascal Angelier (del 25 al 29 de juliol) 
Pascal Angelier, professor titular de Le Lido (Toulouse), va impartir el curs de verticals el 

mes de juliol. Va tenir lloc ja a la seu definitiva de La Central del Circ, amb una durada 

de cinc dies i un total de 20 hores. D’aquest curs es van ofertar 12 places i s’hi van 

inscriure 10 persones: 6 socis de l’APCC, 1 artista no soci i 3 professionals procedents 

d’associacions de circ de la resta de l’Estat així com estudiants de l’Escola de Circ 

Carampa.  

Pascal Angelier és un professor de referència a tot Europa en la seva disciplina. Per això, 

tots els alumnes van destacar que seria molt interessant poder realitzar diversos stages 

al llarg de l’any amb Angelier. 

 
 
Mans a mans, amb Pascal Angelier (del 25 al 29 de juliol) 
La Central del Circ va acollir el curs de mans a mans, que va tenir una ocupació del 

100%. Les inscripcions es van limitar a 8 places i s’hi van inscriure quatre parelles, un 

total de vuit persones, 4 d’elles sòcies de l’APCC i la resta provinents d’altres 

associacions espanyoles. Es va programar durant la mateixa setmana que el curs de 

verticals per tal d’optimitzar despeses. Va tenir lloc en horari de tarda i també va tenir 

una durada total de 20 hores.  
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Curs de Verticals, amb Pascal Angelier Curs de Mans a mans, amb Pascal Angelier 

 

 

 

2.3.1.2. Formació de Formadors 
 
El cicle Formació de Formadors que programa l’APCC té com a referent immediat les II 
Jornades de formació de circ que van tenir lloc a l’Escola Oriol Martorell de Barcelona 

els dies 20 i 21 de novembre de 2010. En aquestes Jornades  es va treballar per 

concretar una proposta de model formatiu a partir de la diagnosi i línies traçades per 

l’informe L’estat actual de la formació de circ a Catalunya. Propostes de recorreguts formatius.  

La Comissió de Formació de l’APCC ha continuat al llarg del 2011 treballant en aquest 

sentit i aquest cicle ha procurat plasmar la necessitat de proporcionar eines per a 

l’exercici de la professió dels formadors de circ així com també dels educadors i mestres 

que utilitzen el circ en la seva feina.  

En aquest sentit, l’any 2011 es continua programant el cicle de Formació de Formadors, 

iniciat el 2010. A causa de la bona acollida de la primera edició, es decideixen 

programar de nou 3 dels cursos que van tenir més demanda a finals del 2010, i s’obren 

les inscripcions per a professionals de tot l’estat espanyol. Entre 2010 i 2011 més de 80 

persones, la majoria d’elles sòcies de l’APCC, han participat en aquest cicle, pioner en 

tot l’estat, per aprofundir en la seva tasca de formació continuada i professionalitació.  

 

 
Monogràfic 1. Acrobàcia , amb Miguel Arnedo (21, 22 i 23 de gener)  
Acròbata i ballarí, Miguel Arnedo es gradua a l’escola Nacional de Circ de Montréal 

(Quebec), on cursa acrobàcia, pedagogia i biomecànica, principalment. Ha estat 

professor del Cirque du Soleil. 

Aquest monogràfic va servir per donar eines pedagògiques amb què acompanyar la 

formació d’un acròbata en tots els seus nivells. 
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Van participar-hi 17 persones, de les quals 

16 eren de sòcies de l’APCC. 

Curs d’ Acrobàcia , amb Miguel Arnedo 

 
 

 

Monogràfic 2. Aeris, amb Isabelle Van Maele (5 i 6 de febrer)  
 
Llicenciada en Educació Física, 

Isabelle Van Maele és professora de 

trapezi a Cirkus in Beweging (Bèlgica).  

Autora d’un llibre sobre com utilitzar 

el circ en la formació d’Educació Física 

a les escoles, és coordinadora, docent 

i creadora de la Formació de 

Formadors de curta durada BIC a 

Flandes. Des de l’any 2000 és 

professora d’aeris a l’École de Cirque 

de Brussel·les.   

Curs d’ Aeris, amb Isabelle Van Maele 

El monogràfic va permetre adquirir les eines pedagògiques necessàries per conduir una 

programació d’iniciació als aeris, bàsicament a través del trapezi, combinant tècnica i 

creativitat. El curs va un èxit rotund de participació amb 21 persones inscrites, totes 

sòcies de l’APCC, tret de 3 assistents no socis. En la valoració tots van coincidir que 

seria necessari programar de nou un curs amb Isabelle Van Maele, per tal de fer una 

formació més extensa i poder aprofundir més.  

 
 
Monogràfic 3. Malabars, amb Gab Bondewel (19 i 20 de març)  
 
Gab Bondewell és artista i pedagog de circ, llicenciat en Educació Física i format i en 

pedagogia a l’École de Cirque de Bruxelles. És membre de la companyia Shake That i 

professor de malabars a l’École de Cirque de Bruxelles des del 2004. 

Amb aquest monogràfic, els assistents  van poder conèixer eines pedagògiques, així com 

formes per posar-les en pràctica, necessàries per conduir una programació de malabars, 

combinant tècnica i creativitat. 
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En aquesta ocasió, l’assistència va ser menor 

que en els anteriors monogràfics. S’hi van 

inscriure 12 persones, encara que finalment 6 es 

van haver de donar de baixa perquè el curs va 

coincidir amb actuacions d’alguns inscrits.  Els 

assistents van coincidir a valorar molt 

positivament el curs, encara que van detectar 

que caldria introduir més variants i modalitat de 

malabars en aquest monogràfic.  
 

 
Curs de Malabars, amb Gab Bondewel 

 

 
Monogràfic 4. Expressió i posada en escena, amb Patrick Pinchon (25 a 27 de març)  
 
Patrick Pinchon és, dels formadors del Cicle,  el professor que més vegades ha impartit 

cursos i també és qui ha repetit més cops al llarg de tota la programació de cursos de 

l’APCC. És artista i professor d’escola materna i elemental,  habilitat per la Federació 

Francesa de les escoles de circ amb el BIAC. Des de setembre de 2006, ha treballat amb 

diverses escoles a Florència i Valdarno (Escola Francesa de Florència, Llar d’infants G. 

Marconi a San Giovanni Valdarno, Escola de Primària Rimaggio, Escola intermitja 

Rignano Arno) i amb diverses associacions (TDS a Grassina. Fuoritraccia a San Giovanni 

Valdarno, Institut de Duchenne a Florència - Escola Nacional d'Educació Física) 

En termes de participació, el curs va ser un èxit i va 

tenir un total de 18 persones inscrites, totes elles 

sòcies de l’APCC. Amb aquest monogràfic, els 

alumnes van aprendre mecanismes per posar en 

escena números o petits espectacles de nens, 

adolescents o adults amateurs en l’àmbit escolar o 

extraescolar, una tasca que sovint implica la gestió 

de grups nombrosos i en què també amb freqüència 

es disposa de poc temps.  

Curs d’ Expressió i posada en escena, amb Patrick Pinchon 

 

 
Monogràfic 5. Pedagogia de la seguretat, amb Marco Bortoleto (29 i 30 d’octubre)  
 
Marco Bortoleto és Doctor en Educació Física, docent de la Universitat de Campinas 

(Brasil) i Coordinador del Grup de Recerca de les Arts Circenses (CIRCUS FEF UNICAMP 

CNPQ) de la mateixa universitat.  

En investigació de circ, el discurs de Bortoleto és dels més elaborats a nivell mundial. A 

petició dels alumnes inscrits el 2010, l’APCC ha tornat a programar aquest curs.  
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Malgrat la baixa assistència, hi van participar un 

total de 7 persones, la valoració que en fan els 

alumnes és excel·lent. Des de l’APCC es 

considera interessant continuar comptant amb 

Bortoleto per a les properes formacions, per tal 

d’organitzar formacions de diversos formats 

sobre seguretat, pedagogia, investigació amb 

nous aparells i la seva ergonomia, risc de 

lesions, metodologies d’entrenament, etc.  

Curs Pedagogia de la seguretat, amb Marco Bortoleto 

 

 
 
Monogràfic 6. Pedagogia i didàctica aplicada al circ, amb Patrick Pinchon (11, 12 i 13 
de novembre)  

 

L’APCC programa per tercer cop aquest 

curs, que de nou va tenir una assistència 

de gairebé el 100% de les places 

ofertades, (18 persones inscrites).  

Aquest cop, dels alumnes, 7 provenien del  

País Basc, Menorca, València i l’Aragó. Les 

11 persones restants eren totes sòcies de 

l’APCC. Aquesta proposta formativa 

suposa un molt bon fonament a l’hora 

d’assentar unes bones bases per dissenyar 

i posar en marxa programacions 

d’activitats de circ. 

Pedagogia i didàctica aplicada al circ, amb Patrick Pinchon 

 

 
 

Monogràfic 7. Expressió i posada en escena, amb Patrick Pinchon (16, 17 i 18 de 
desembre)  
Aquest curs, quant a continguts i aplicació pràctica i professional, proporciona molts 

recursos perquè els docents puguin treballar amb diferents propostes per als 

espectacles que preparen al llarg dels seus respectius cursos lectius. 
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En aquesta ocasió, l’assistència també va 

ser de 10 persones. A l’hora de valorar 

l’índex de participació, es té en  compte 

la data del curs, molt a prop del Nadal, i 

que va coincidir amb algunes actuacions 

d’inscrits que finalment es van donar de 

baixa.  

En qualsevol cas, aquesta darrera 

activitat amb què es tanca el cicle de 

Formació de Formadors 2011, es valora 

en relació al conjunt de monogràfics i 

se’n fa una valoració molt positiva.  

Curs d’ Expressió i posada en escena, amb Patrick Pinchon 

 

 

 

 

 

2.3.2. Suport als creadors 
 

L’APCC treballa des dels inicis de la seva constitució per professionalitzar el circ, per 

diverses raons: manca de formació tècnica superior, nombre de professionals de la 

producció, la distribució, o la gestió administrativa insuficient, etc. És per aquests i 

altres motius que generalment l’artista es veu obligat a desenvolupar moltes tasques a 

banda del seu treball creatiu –des  de la part tècnica (anclatges, llum, so, etc) a la 

producció o la distribució– sense formació específica ni experiència sobre aquests 

àmbits.  

Hi ha dins el sector del circ, i sobretot al voltant de companyies emergents i de nova 

creació, força desconeixement sobre temes bàsics a l’hora de produir i girar un 

espectacle. Al mateix temps, existeixen també buits dins el món de la cultura i en 

l’entorn laboral on els professionals de circ poden exercir la seva feina (com a artistes, 

formadors o  empresaris) que limiten i a vegades dificulten la contractació de circ.  

Per tal de pal•liar aquests dèficits, l’APCC desenvolupa diverses accions amb la voluntat 

de posar a la disposició dels creadors eines i informació d’interès per a l’exercici de la 

seva professió: butlletins, documentació, cicles de conferències i fitxes pedagògiques i 

assessorament personalitzat. Enguany, el cicle de conferències s’ha centrat a difondre 

experiències que incorporen circ, amb la intenció d’oferir recursos, i de seduir a altres 

professionals de la cultura, per fer-lo més visible i accessible a l’hora de dissenyar les 

seves programacions i activitats, i amb l’objectiu d’oferir-los recursos.  
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Cicle de conferències 

 

L’APCC treballa des de 2004 per divulgar i normalitzar el circ en totes les seves 

disciplines i fomentar una major presència del circ en la cultura i en la societat. Les tres 

primeres edicions del Cicle de Conferències es van dirigir especialment als professionals 

de circ (artistes, productors, distribuïdors, etc.) i l’objectiu va ser proporcionar eines i 

recursos per a un millor desenvolupament de les seves carreres professionals.  

El 2011 s’ha organitzat el IV Cicle de Conferències: Eines per a la Professionalització, 

que ha tingut lloc durant l’últim trimestre de l’any, i per primer cop a La Seca-Espai 

Brossa, un nou equipament inclòs dins la xarxa de Fàbriques per a la Creació de 

l’Ajuntament de Barcelona que es va inaugurar el mes de setembre de 2011.  

En aquesta edició, el Cicle s’ha titulat ‘Jo Programo Circ’ i s’ha adreçat a professionals 

del sector així com a altres professionals del món de la cultura, l’educació i el lleure. 

Amb el IV Cicle de Conferències, l’APCC ha buscat generar més curiositat per al món del 

circ en àmbits que poden contribuir a augmentar la seva contractació a través de la 

programació d’espectacles i tallers. 

En total, s’han programat sis conferències gratuïtes, del 5 d’octubre al 12 de desembre, 

amb una periodicitat quinzenal. En total hi ha assistit 131 persones, i la mitjana per 

sessió ha estat de 22 assistents.  

 

 

Conferències: ‘Programar circ als teatres’ i ‘Els 
festivals i el circ’ 

Díptic Cicle de Conferències  

  

 



22 

	

Nom de la Conferència – Data - Ponents Nombre d’assistents 
Programar circ als teatres  

(Dimecres 5 d’octubre a les 19h) 

35 

Margarida Troquet, directora del Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida;  

Òscar Garcia, tècnic de cultura de l’Ajuntament de Vallromanes;  

Pep Tugues, director del Teatre-Auditori Sant Cugat;  

Ley Mendoza, responsable d’informes tècnics per acollir circ al Teatre Principal de 

Badalona, Rocaumbert Fàbrica de les Arts, Poliesportiu de Montgat i La Central del Circ;  

Jaume Navarro, artista de circ. 

 

Els festivals i el circ  

(Dimecres 19 d’octubre a les 19h) 

27 

Jordi Aspa i Bet Miralta, directors artístics de Festival Trapezi - La Fira del Circ de 

Catalunya, Reus (1997-2011);  

Lluc Armengol, director de l’1,2,3 del Pallasso, Tiana;  

Lola Casademont, directora de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal;  

Tino Carreño, professor-investigador del Programa de Gestió Cultural de la Universitat 

de Barcelona (UB) i codirector artístic i de producció de la Mostra Gest d’Esparraguera;  

Chapertons, directors artístics del Ple de Riure del Masnou;  

Jordi Herreruela, director del Festival Cruïlla Barcelona 

 

El circ a l’escola i al lleure, una eina educativa  
(Dimecres 2 de novembre a les 19h) 

15 

Ramon Llimós, de la Fundació Xarxa;  

Alfons Miàs, gerent de l’Agrupació Rialles Catalunya;  

Eloi Collelldemont i Iolanda Delgado, formadors de l’Associació Fira de Circ al Carrer de 

la Bisbal d’Empordà; 

Joan Villora, artista i formador en circ a l’Ateneu Popular 9barris. 

 

Com acollir circs amb vela als municipis  

(Dimecres 16 de novembre a les 19h) 

19 

Pep Garcia, gestor cultural i artístic que ha treballar en l’elaboració del Manual Pràctic 

d’Acollida de Circs amb vela, per encàrrec de la Subdirecció General de Promoció Cultural 

de la Generalitat de Catalunya;  

Ricard Panadès, gestor cultural;  

Carlos Raluy, del Circ Raluy;  

Esteve Costajussà, enginyer industrial especialitzat en estructures desmuntables, circs 

amb vela. 

 

Atraure tota mena de públics a través del circ  

(Dimecres 30 de novembre les 19h 

22 

Marta Almirall, directora artística de Mercè Arts de Carrer (ICUB);  

Clàudia Sáez, tècnica de Festivals del Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER);  

Joan Morros, coordinador de l’Associació Cultural El Galliner (Manresa);  
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Pepe Serra, director del Museu Picasso, amb un programa regular de circ, ‘Diumenges 

de circ al Picasso’;  

Jordi Duran, director artístic de Fira Tàrrega. 

 

Un bon cabaret de circ  

(Dimecres 14 de desembre les 19h) 

13  

Ramon Oriola, director artístic de ‘Per Amor a l’Hart’ (L’Hospitalet de Llobregat);  

Kristina Broto, responsable dels cabarets ‘Fragments’ al Centre Cívic Parc Sandaru 

(Barcelona);  

Pere Pinyol, director del Teatro Circo Price (Madrid);  

Alba Sarraute, de Cronopis, organitzadors dels cabarets de l’Espai de Circ Cronopis 

(Mataró);  

Rat Serra i Enric Petit, membres de Tub d’Assaig 7.70, Associació de circ Tub d’Assaig 

7.70 (Terrassa). 

 

Diversos sectors professionals s’han trobat al llarg de tot el cicle i la seva distribució per 

àmbits ha estat la següent: 

 

 

Sector Professional Assistents 

Artistes 41 

Producció i distribució 28 

Programadors 21 

Periodistes/Documentalistes 13 

Periodistes/Documentalistes 13 

Estudiants (gestió cultural, 

animació sociocultural, etc) 11 

Dinamitzadors  9 

Administracions 5 

Altres  3 

 

Totes les conferències s’han enregistrat en vídeo. Es penjaran a l’àrea privada de socis 

del web de l’APCC, juntament amb les seves fitxes pedagògiques, i se’n farà difusió entre 

els assistents a les conferències.  

 

 

Biblioteca de fitxes pedagògiques 
 

Tots els cicles de conferències que s’han programat van sempre acompanyants de fitxes 

pedagògiques que recullen la informació de forma clara i sintètica, i que serveixen com a 

eina de consulta. Actualment la biblioteca de fitxes pedagògiques de l’APCC compta 
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amb 10 documents, a disposició dels socis a través del web de l’APCC (àrea privada de 

socis) i també utilitzats en les consultes d’assessorament. 

 

El 2011 s’amplia la biblioteca amb les noves fitxes del nou cicle de conferències, que 

s’inclouran com a documentació privada a l’àrea de socis. En aquest cas, però, 

d’aquestes fitxes també se’n farà difusió entre els assistents a les conferències i els 

professionals que han mostrat interès a conèixer i disposar d’aquests recursos.  

 

 
Assessorament bàsic 
                             

Amb l’ajut dels fons FEDER del projecte transfronterer Circ que o!, es va posar en marxa 

a finals del 2009 el servei d’assessorament bàsic per a artistes, companyies i iniciatives 

de circ. Aquest programa proporciona informació per respondre a convocatòries de 

subvencions, catàlegs o festivals, consultes de temes legals i laborals, estratègies de 

producció i difusió (suports de comunicació, circuits), etc.  

La persona contractada per a la coordinació del projecte Circ que o!, juntament amb el 

personal de gestió de l’APCC, atenen durant l’any les consultes. Quan no tenen els 

coneixements necessaris, les consultes es redireccionen a professionals especialitzats. 

S’atenen una mitjana d’una companyia o artista a la setmana, en reunions d’una hora, 

assessorant-los en els seus projectes i iniciatives i diverses consultes concretes per 

telèfon o correu electrònic. Aquest servei s’adreça a socis de l’APCC.  

 

    Temes que han motivat l'assessorament 

Tipus 
assess. 

Cies. 
ateses Gestió Ajuts Producció Distribució 

Temes 
laborals 

Temes 
jurídics 

Total 
consultes 

Reunions 16 2 5 6 3 2 4 22 

Correus i 
trucades 11 2 1 4 3 1 2 13 

Total 26 4 6 10 6 3 6 35 

 
 

Assessorament especialitzat                       
                       

L’Associació no disposa d’assessorament especialitzat. És per això, que per tal de 

fomentar la col•laboració entre professionals de circ, i a través dels descomptes en els 

serveis als socis, s’està creant un directori de professionals especialitzats en gestió i 

producció  d’espectacles, que es pot consultar a través del web de l’APCC. Els 

productors i gestors que vulguin formar part d’aquest directori han d’acreditar la seva 

experiència professional en l’àmbit de la gestió cultural, a més de mostrar interès 

manifest envers el sector del circ.  
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En paral·lel,  l’APCC continua enfortint vincles i col•laboracions amb altres associacions 

professionals (actors i directors, dansa, música) amb l’objectiu de compartir recursos, 

com els coneixements dels seus assessors especialitzats.  

 

Part de les consultes sobre la producció d’un espectacle (redacció de projectes, 

elaboració de pressupost, recerca d’ajuts i coproductors, circuits de difusió) ara s’atenen 

en el marc de les residències de La Central del Circ, a través del personal del centre i els 

professionals del Viver d’Iniciatives de Circ. En aquest sentit, el Viver, dins el context de 

La Central del Circ i dels artistes i projectes que s’hi troben, suposa un pas endavant a 

l’hora de promoure i facilitar la professionalització les companyies de circ.  

 
 
Butlletins electrònics  
Els butlletins electrònics són un recull d’informacions d’interès per als professionals 

associats (artistes, productors, tècnics, programadors, etc.) per a l’exercici de la seva  

professió. Aquest recull d’informacions es difon a través del correu electrònic amb una 

periodicitat constant (entre dos i tres cops per setmana) i les informacions es pengen al 

web de l’APCC (www.apcc.cat) amb la voluntat de facilitar-ne la lectura i l’arxiu.   

Els butlletins contenen informació sobre fires i festivals nacionals i internacionals 

(inscripcions, ajudes per al desplaçament, etc); convocatòries; ofertes de feina; 

subvencions, càstings, propostes de programació i formació, documentació professional 

sobre l’estat del sector i política cultural,  etc. Des de la posada en marxa del nou espai 

web de l’APCC, totes les informacions es poden consultar en qualsevol moment des del 

web. Algunes de les informacions són públiques i d’altres es troben dins l’àrea privada 

de socis. En tots els casos, organitzar la informació a través de les seccions del web, 

permet també documentar com evoluciona el context cultural/professional on el sector 

pot incidir.  

L’any 2011 s’han enviat als socis al voltant de 90 butlletins electrònics.  
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2.4. Difondre  les arts circenses 
 
Aconseguir que el circ es difongui per tots els territoris de parla catalana és un dels 

objectius prioritaris de l’APCC si es vol garantir la captació de nous públics, així com 

mantenir i fidelitzar els públics actuals.  L’APCC ha fet un esforç aquest 2011 en l’ús de 

les noves tecnologies, així com el disseny de programes d’activitats que apropin a la 

societat la cultura circense. Les següents accions en són un exemple. 

 
 
2.4.1. Codi d’imatge de l’APCC 
L’any 2010, l’APCC va estrenar el seu nou logotip a través d’un concurs obert en què els 

socis de l’entitat van poder participar enviant propostes.  

A partir d’aquest nou logotip, durant l’any 2011 l’Associació decideix unificar tot el seu 

codi d’imatge.  

L’objectiu és treballar la imatge de marca de l’Associació i afavorir una major 

identificació de l’APCC en tots els seus materials i objectes comunicatius .  

A partir d’aquesta premissa, l’empresa que es fa càrrec d’unificar la imatge de l’APCC és 

Toormix, un estudi de disseny ubicat a Barcelona especialitzat en branding, direcció 

d’art, creativitat i disseny gràfic, que treballa en projectes d’identitat corporativa, 

editorial, mitjans impresos, llocs web i comunicació.  

 

 

 

  
 

 

El nou codi d’imatge de l’APCC incorpora canvis en les tipografies, en el codi cromàtic i 

en les aplicacions del logotip.    

Aquesta nou codi d’imatge es va implementant en tots els objectes comunicatius de 

l’APCC (interns i externs: actes junta, butlletins socis, programes d’activitats, etc.). A 

curt termini està previst d’aplicar també el codi d’imatge al web de l’APCC. 
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Durant l’any 2011 s’ha reeditat el material de difusió de l’entitat així com el díptic per 

comunicar el Cicle de Conferències. En ambdós casos s’han redissenyat seguint la 

proposta d’unificació d’imatge de Toormix.  

Enguany, a més, s’ha encarregat un nou material de difusió de l’entitat. Es tracta d’unes 

bosses que reprodueixen el títol del Cicle de Conferències de 2011, Jo Programo Circ, 

que s’ha distribuït entre les persones que formen la Comissió de Seguiment del Pla 

Integral del Circ (PIC), els membres de les diferents comissions que han participat en la 

redacció de la Proposta de PIC de l’APCC, els ponents de Cicle de Conferències, així com 

d’altres professionals de la cultura i l’educació amb qui l’Associació s’ha reunit amb la 

voluntat de difondre el circ.  

  

 

 

 

 

  

Mostra dels diferents objectes comunicatius amb el nou codi 
d’imatge de  l’APCC 
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2.4.2. Publicacions en l’entorn Internet 
 

Si bé el circ camina, a poc a poc, però de forma constant i ferma, cap a una plena 

normalització, el grau de desconeixement d’una part de la societat és encara notable. 

Sovint és considerat com a un gènere menor,  i a vegades es confon amb l’animació 

infantil. Aquest fet, en part, s’explica perquè el circ encara no té prou visibilitat i no 

gaudeix de prou repercussió en la cultura i la societat, els mitjans de comunicació, al 

voltant d’Internet, etc.  En aquest sentit, l’APCC  treballa per difondre el circ en la 

societat al voltant de les següents línies: 

 
Web de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (www.apcc.cat) 
 
Durant el 2011 l’APCC posa en marxa la seva nova pàgina web (www.apcc.cat). Es tracta 

d’un nou espai amb què l’APCC treballa per difondre les activitats i notícies del sector. Al 

seu torn, el web també vol ser un espai de coneixement que incorpori dades i documents 

sobre com evoluciona el sector del circ en tots els seus àmbits (formació, 

homologacions, circuits, etc)  així com en relació al context on té capacitat d’incidència 

(cultura, educació, etc).  

Aquest nou espai web de l’APCC disposa de diverses seccions i incorpora una àrea 

privada de socis. Hi ha, aleshores, una part d’informació pública on poden accedir i 

descarregar materials totes les persones que visiten el web. L’àrea de socis serveix per 

publicar informacions internes de l’associació així com per documentar i concentrar 

serveis als socis, de manera que els associats sempre hi puguin accedir: ofertes de feina, 

informacions sobre subvencions, convocatòries,... El nou web de l’APCC també permet 

que els socis puguin incorporar-hi continguts. A través d’aquest recurs, els socis i 

l’oficina poden treballar plegats per documentar el sector, actualitzar els continguts i 

difondre activitats de circ de forma constant.  

Les seccions més destacades del web de l’APCC funcionen com a directoris de recursos 

per a professionals del circ i de la cultura així com per al públic general.  

Es tracta dels següents espais: 

 

- Professionals: es tracta d’una completa base de dades dels associats a l’APCC 

on es poden trobar els diferents perfils professionals que aglutina i cohesiona l’entitat, a 

través de cercadors, per paraula clau, per ordre alfabètic així com per àmbit professional 

(agent artístic, artista, crític/documentalista, director d’espectacles, escenògraf, 

formador, gestor/productor, vestuarista, tècnics de seguretat de circ, tècnics de llums 

i/o so, etc). Els socis poden actualitzar sempre que vulguin les seves dades de contacte 

o professionals, així com incorporar fotografies, vídeos, etc. També poden afegir al web 

els seus espectacles en actiu.  

 

- Espectacles: per primer cop l’APCC publica el seu directori d’espectacles a 

través del web. Està format per un total 130 espectacles de circ, classificats segons 

diferents criteris (tipus de públic, disciplina, espai escènic, durada, i ordre alfabètic) així 

com també per mitjà de cercadors (nom de la companyia i/o espectacle). El directori al 



29 

	

web permet que qualsevol persona pugui accedir, des de qualsevol lloc, a la base de 

dades més completa i actualitzada d’espectacles circ en actiu a Catalunya. Com en el 

cas de la secció Professionals, els socis de l’APCC poden incorporar els seus espectacles 

i números des de l’àrea de socis, i a més poden actualitzar els continguts sempre que ho 

necessitin (vídeos, fotografies, dades de contacte, fitxa artística, etc). 

 

- El Circ a Catalunya: espais de formació, de creació i d’exhibició, ajuts, 

convocatòries, formació per a professionals, estudis i normatives, documentació i 

enllaços d’interès. Aquesta secció és un complet banc de dades de centres, recursos i 

iniciatives de formació, creació i exhibició de circ a Catalunya. Incorpora les dades de 

contacte així com un mapa de com es distribueixen pel territori a través d’un mapa de 

Catalunya.  

 

- Notícies: notícies sobre circ i política cultural. Aquestes notícies es poden filtrar 

a través de diferents categories (APCC, Circ, Fires i Festivals, La Central del Circ, Política 

cultural, Socis) i permeten documentar informació i dades així com també començar a 

generar literatura en circ a través de les crítiques d’espectacles, les cròniques, etc. 

  

- Agenda: aquest espai permet conèixer les activitats de circ programades. Els 

socis de l’APCC també poden incorporar les seves actuacions, els cursos que impartiran, 

presència a fires, etc. D’aquesta manera, la difusió del treball dels socis és pública i 

sempre  accessible a través del web. Aquesta secció incorpora un cercador amb 

diferents criteris per tal de filtrar les activitats.  

 

La resta de seccions que completen el web són: 

 

- APCC: descripció de l’entitat i les seves línies de treball, junta directiva i oficina 

tècnica, etc. 

 

- Serveis als socis: descripció dels serveis als socis i accés a la biblioteca de fitxes 

pedagògiques, descomptes, etc. 

A través d’aquesta nova eina de difusió, i per mitjà de les comunicacions que emet 

l’entitat amb els seus públics, l’APCC difon l’Agenda de circ i el directori d’espectacles.  

 

 
 
L’APCC a les Plataformes 2.0 
 

L’APCC amplia a partir de 2010 els seus canals de comunicació a través de les 

plataformes 2.0. Al llarg del 2011, l’APCC ha intensificat els seus esforços a ser present 

a la xarxa, ja que s’han identificat en aquestes eines noves oportunitats de difondre i 

promoure l’Associació i el circ, així com un nou canal per establir i mantenir contacte 

amb professionals de la cultura i de les arts escèniques, cada cop més actius a la xarxa. 

En aquests moments, l’APCC està present a dues plataformes online, Facebook i Twitter.  
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Facebook 
Facebook és un lloc web de xarxes socials. Els usuaris poden participar en una o més 

xarxes socials, en relació amb la seva situació acadèmica, el seu lloc de treball o regió 

geogràfica.  

Aquesta eina s’ha convertit en una plataforma en què els usuaris poden desenvolupar 

aplicacions i fer negoci a partir de la xarxa social. I és en aquest sentit que l’APCC ha 

creat diversos perfils, amb la intenció de compartir i promoure activitats i informacions 

sobre circ.  

Aquesta feina es fa sobretot a través de la pàgina de l’Associació de Professionals de 

Circ de Catalunya (http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-de-

professionals-de-circ-de-Catalunya/108827802490978).  

El mes de juliol es va iniciar una campanya de comunicació entre els socis i espais afins 

al circ a Internet amb l’objectiu de formar part d’aquesta xarxa que es va creant en 

l’entorn web, així com amb la voluntat de fidelitzar als socis i promoure la feina que es fa 

des de l’APCC.  

 

 

 

 

 

En aquest espai, l’APCC es fa ressò de les activitats de circ programades, comparteix 

notícies sobre política cultural, etc. En definitiva, aquest canal proporciona a l’Associació 

un nou espai de comunicació directa amb els artistes i formadors de circ, programadors, 

documentalistes, públic en general, etc. 
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Twitter 
A Twitter, la incorporació de l’APCC ha estat més tardana i el ritme de publicacions i 

interaccions és més residual. En qualsevol cas, es continua treballant per ser-hi present, 

ja que aquest mitjà permet a l’associació estar més en contacte amb altres equipaments 

actius a twitter (centres cívics, sales de teatre, centres de creació, etc), així com amb 

professionals de la cultura i les arts escèniques (administracions, gestors culturals, 

artistes, etc.).  
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2.4.3. Arxius i bases de Dades 
 

Arxiu digital dels espectacles de circ catalans 
 

Actualment no existeix a Catalunya cap fons videogràfic específic de circ, encara que la 

Biblioteca de 9Barris i l’Institut del Teatre compten amb un reduït fons de circ. Els 

materials de què disposen ja han estat editats i venuts comercialment, i sovint, 

retransmesos per la televisió. 

L’Associació s’ha proposat preservar en un arxiu digital els enregistraments dels 

espectacles de circ creats per les companyies catalanes els darrers 30 anys abans que 

desapareguin: des de les companyies més veteranes (Boni&Karoli, Escarlata Circus, 

Desastrosus Circus, el Circ Cric....) fins als espectacles més actuals, alguns dels quals ja 

no es podran veure més sobre l’escenari per la desaparició de la companyia. Molts 

d’aquests espectacles estan enregistrats en formats ja obsolets i en queden una o molt 

poques còpies. 

L’APCC ha engegat aquest 2011 una comissió per treballar en la forma com cal 

planificar i enfocar la recopilació de tots aquests materials. L’Associació es farà càrrec 
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del traspàs a format digital, l’edició dels crèdits, l’organització d’un arxiu consultable i 

una edició limitada de còpies en DVD. Per tal de realitzar-ne una correcta gestió i definir 

els criteris arxivístics, l’associació compta amb l’assessorament d’experts 

documentalistes. 

Tot i que durant el  2011 es contemplava la creació d’aquest arxiu (presa de contacte 

amb les companyies, elaboració dels criteris arxivístics, primeres edicions digitals, 

adquisició del material, difusió) que s’havia d’anar completant a través dels anys; 

l’activitat s’ha posposat al 2012 a causa de les retallades pressupostàries.  

Un cop l’arxiu estigui a punt, es posarà a la disposició dels creadors, alumnes i 

estudiosos en format de consulta, habilitant un espai adient a les instal·lacions de La 

Central del Circ: pantalla, ordinador, auriculars i la base de dades de l’arxiu. Els 

espectacles, en cas que així ho hagi autoritzat el/s propietari/s dels drets, es podran 

descarregar o bé se’n podran demanar còpies.  

Al web de l’APCC es podrà consultar el catàleg on line d’aquest arxiu, i una vegada 

complet, s’estudiaran estratègies per fer-ne una major difusió. 

 

 
 
Base de dades 
 

L’APCC compta amb una àmplia base de dades de circ català, espanyol i internacional, 

amb prop de 4.000 registres. L’any 2011, part de l’equip de l’oficina de l’APCC ha fet 

formació entorn la Llei Orgànica  de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP). 

S’han inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de dades i s’han començat a aplicar 

els Documents de Seguretat per als següents fitxers: base de dades web, proveïdors, 

usuaris, socis-professionals, màrqueting i publicitat, laboral i currículums.  

Una part dels registres de la base de dades de l’APCC són consultables des del web. Es 

tracta de les persones, entitats, etc., que formen part dels diferents directoris 

(professionals, centres de creació, etc.).  Les seves dades públiques constitueixen una 

eina bàsica per a la difusió de les arts circenses en l’entorn professional així com per a la 

societat en general (tallers de circ per a nens, espectacles, etc.). En tots els casos, els 

mateixos usuaris són qui decideixen quines informacions i dades de contacte són 

públiques en l’espai web.  

 

 
 
Hemeroteca 
 

Les revistes especialitzades en circ i arts escèniques són una eina molt útil per als 

professionals de circ. Ofereixen informació actualitzada d’espectacles, espais d’exhibició 

(festivals, sales, centres culturals), de formació i de creació, així com també reflexions 

teòriques. 

En l’actualitat, l’APCC rep puntualment 17 publicacions d’arts escèniques. La majoria 

d’elles són catalanes i de la resta de l’estat espanyol. Des de l’associació es recullen 
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informacions per difondre als socis i s’arxiven a l’hemeroteca. Els socis de l’APCC reben 

trimestralment la revista d’arts circenses Zirkòlika.  

El 2011, s’ha habilitat un espai a la zona de lleure de La Central del Circ per a totes 

aquestes publicacions, amb l’objectiu de promoure i facilitar l’accés als usuaris de 

l’equipament.  

A més, des de l’oficina de l’APCC s’està treballant en documentar la repercussió en 

premsa de circ. Aquest recull de notícies de circ s’està recollint ara a través del web i en 

un arxiu d’ús intern que està previst incorporar al web de l’APCC al llarg de 2012.  

 

  

 

 

2.4.4. Activitats públiques de difusió 
 

Escenari de circ a Barcelona (Cabarets Santa Eulàlia) 
 

Emmarcat en les Festes de Santa Eulàlia (11 i 12 de febrer de 2011) l’APCC organitza 

un ‘Escenari de Circ a Barcelona’, com a part del programa de la Festa Major Petita que 

organitza l’Institut de Cultura de l’Ajunatment de Barcelona (ICUB). Aquesta activitat es 

porta a terme arran de la votació dels socis assistents a l’Assemblea General de socis 

anual, en què s’acorda destinar una part de la dotació del Premi Nacional de Circ 

(CoNCA 2009), a organitzar aquests cabarets de circ.  

L’objectiu d’aquest ‘Escenari de Circ’ va ser donar més visibilitat als números, un format 

molt habitual en circ, que a Catalunya té un circuit  molt reduït, donar-lo a conèixer i 

promoure’l entre productors i programadors.  Amb aquesta iniciativa, l’APCC va buscar 

generar curiositat al voltant del circ entre els professionals de la cultura, per fomentar la 

producció d’espectacles i cabarets de circ, i perquè els espais d’exhibició obrin amb més 

freqüència les seves portes al circ català.  

Es va obrir una convocatòria entre els socis de l’APCC per designar un coordinador 

artístic dels Cabarets. Els números seleccionats també es van triar a través d’una 

convocatòria oberta on hi van poder participar tots associats. 

En total, es va dissenyar una programació de tres cabarets, amb la incorporació de 18 

números de circ i la participació de 37 artistes. Dos cabarets van tenir lloc a La Sala de 

l’Espai Francesca Bonnemaison, i el cabaret de la Plaça Joan Coromines va incorporar 

tots els números d’aeris.  

La coordinació artística va anar a càrrec de Bet Garrell (Los Galindos), que  juntament amb 

Marcel Escolano, ajudant de direcció, van  fer possible aquests escenaris de circ en motiu de 

les Festes de Santa Eulàlia.  
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Cabaret a l’espai Francesca Bonnemaison 

 

Equip Artístic i Tècnic (APCC) 

 
Cabarets de circ - ESPAI FRANCESCA BONNEMAISON 

Divendres 11 de febrer     Dissabte 12 de febrer 

Boris Ribas - Equilibris 

Cia. LapOeT - Roda alemanya, música, 

acrobàcia 

De Mortimers - Pallassos  

Dico Lover -  Manipulació d'objectes 

Fernando Pose - Malabars de rebot 

Los Herrerita - Monocicles 

Txupi KdCirk - Acrobàcia  

Presentador - Joan Arqué 

Acomodador - Joselito, el de la voz de oro 

Cia. Balusca - Bàscula  

Desastrosus Cirkus -  Malabars amb barrets  

Juanma y Olé - Malabars amb pilotes, ball fla

María - Contorsionisme  

Miner - Pallasso, corda fluixa 

Professor Karoli - Monocicle 

Toto Malabars - Malabars amb masses 

Presentador - Ton Muntané, Katraska  

Acomodador - Joselito, el de la voz de oro 

Cabaret d’Aeris - PLAÇA JOAN COROMINES   
Dissabte 12 de febrer  
Cia. Capicua - Trapezi doble 

Estropicio - Trapezi Doble 

German Caro - Cintes Aèries 

Aline - Cordes aèries 

Coordinació artística: Bet Garrell (Los Galindos) 

Ajudant de direcció: Marcel Escolano (Los Galindos)
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Cabaret aeri: Aline Cabaret aeri: Cia. Capicua 

 
 
 
Premis  
 

Els premis reconeixen i donen lloc al treball dels professionals, els serveixen d’estímul i 

són al mateix temps un important element de difusió per al guardonat. En aquest sentit, 

l’APCC defensa la presència del circ amb una categoria pròpia en els principals premis 

d’arts escèniques del país i col•labora amb la concessió de premis. 

 

 

Premis de Circ (Zirkòlika) 
Els Premis de Circ que organitza la revista i projecte de difusió Zirkòlika són el testimoni 

del gran treball que es fa el sector del circ a Catalunya. Els premis estan organitzats en 

diferents categories que reconeixen els millors espectacles de circ de carrer, de sala, de 

carpa, còmic, així com el millor número de circ, la millor posada en escena, música 

original, direcció, artista novell i millor iniciativa per a la projecció del circ de Catalunya.  

També hi ha un Premi especial de la gala que s’atorga al projecte més votat pels 

assistents a la Gala.  

Els guardons han estat creats específicament per donar notorietat a la creació circense a 

Catalunya, mitjançant un reconeixement públic i mediàtic que serveixi com a testimoni 

de la gran qualitat artística que avui dia tenen els espectacles de circ en totes les seves 

vessants. 

L’APCC va tornar a participar en aquesta segona edició dels Premis de Circ. Va tenir lloc 

en la Gala de Circ que es va celebrar al Circ Raluy, ubicada a Barcelona per les festes de 

Nadal, el 20 de desembre de 2011. L'Associació va donar suport als Premis de Circ 
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Zirkòlika aportant 1000€ per al Premi a la Millor Iniciativa del Circ a Catalunya, que 

enguany va rebre Cronopis – Espai de Circ a Mataró.  

A través de La Central del Circ, també es va col·laborar en la dotació del Premi al  Millor 

artista novell. El van rebre les germanes Kimberley i Jillian Raluy, que el 2011 han 

estrenat el seu número de water meteors. En aquest cas, les germanes Raluy gaudiran 

d’una residència de creació a La Central del Circ – Fàbrica de Creació de Circ de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 

Premis Ciutat de Barcelona (Consell de la Cultura de Barcelona) 
El Consell de la Cultura de Barcelona ha incorporat l’any 2011 el Circ entre les quatre 

noves categories als Premis Ciutat de Barcelona que anualment convoca l’Ajuntament de 

Barcelona, a través del Consell de la Cultura de Barcelona. En aquesta ocasió, el premi 

dedicat al Circ s'atorgarà a una obra de circ estrenada i/o representada durant l'any 

2011 a Barcelona. El premi dedicat al Circ s'atorgarà a una obra de circ estrenada 

durant l'any 2011 i/o representada a Barcelona dins el mateix any. 

D'aquesta manera, el Circ, la Cultura Popular i Tradicional, la Gastronomia i la 

Creativitat i Innovació s’afegeixen a les existents de Teatre, Dansa, Arts Visuals, 

Audiovisuals, Música, Traducció en Llengua Catalana, Literatura en Llengua Catalana, 

Literatura en Llengua Castellana, Mitjans de Comunicació, Agustí Duran i Sanpere 

d'Història de Barcelona, Disseny, Arquitectura i Urbanisme, Investigació Científica, 

Assaig, Educació i Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona. 

En la roda de premsa on es van fer públiques les noves categories dels Premis Ciutat de 

Barcelona, Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, va assenyalar que la incorporació de les noves 

categories implica: “un reconeixement explícit del treball que molts col·lectius i 

associacions fan per mantenir viva la cultura popular i tradicional d’aquesta ciutat, i 

distingeix, amb la incorporació d’un premi propi, l’alta qualitat dels professionals del 

circ que hi ha a Catalunya”.  

En aquest sentit, l’APCC es fa partícip d’aquesta incorporació del Circ en els Premis per 

diverses raons. Per un cantó, a través del treball dels seus socis, que posa de manifest 

que el circ és un sector en expansió, competitiu i de futur. També considera rellevant el 

camí obert a través de la creació de La Central del Circ com a equipament inclòs dins la 

xarxa de Fàbriques per a la Creació, un espai de treball per als professionals de circ que 

treballa  per donar suport als creadors, i per acompanyar-los en el procés d’explotació 

dels espectacles.  

Per l’altre cantó, cal assenyalar el treball constant de l’APCC a identificar i assenyalar 

espais on el circ no està representat. L’APCC treballa en la difusió de circ amb l’afany de 

normalitzar-lo com a art escènica amb entitat pròpia al costat de la dansa o el teatre, 

per exemple. És en aquesta línia que, davant l’absència de circ en iniciatives on hauria 

de ser-hi present, l’Associació s’adreça a organitzadors de Festivals, Premis, etc., amb 

l’objectiu de promoure’l, perquè l’incorporin en la mateixa mesura que s’incorporen 

altres disciplines artístiques.  
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Al llarg de la seva història, l’APCC s’ha adreçat al Consell de la Cultura de Barcelona en 

diverses ocasions amb la voluntat que l’organització donés un espai més rellevant al circ, 

a través de la seva inclusió en els Premis com a categoria pròpia.  

Dissabte 11 de novembre de 2011 els mitjans de comunicació es van fer ressò de les 

noves incorporacions als Premis. L’APCC en va fer difusió i es va posar en contacte amb 

el Consell de la Cultura de Barcelona amb la voluntat de felicitar-los per la decisió.  

A partir d’aquest moment, l’APCC ha obert una línia de col·laboració amb l’equip de 

l’organització dels Premis, a través de treballar conjuntament per recollir informació dels 

espectacles programats i representats a la ciutat de Barcelona al llarg del 2011. 

 

 
Lliurament Premis Butaca 
A través de la col·laboració de La Central del Circ amb l’organització dels Premis, el circ 

va ser present en el lliurament dels Premis Butaca. Si bé en aquests guardons de 

referència del món del teatre a Catalunya no existeix la categoria de circ, en aquesta 

edició aquesta art escènica va ser present a través de l’actuació d’Aline Vincent, amb un 

número de cordes aèries.  
 
 
 
Creació de nous públics 
 

També al llarg de 2011l’APCC ha continuat invertint esforços en la difusió de circ i en la 

creació de nous públics. Es tracta d’un treball que s’ha desenvolupat de forma constant 

a través de les activitats de l’entitat així com a través de la tasca de difusió del circ. 

L’APCC ha buscat noves formes i canals de comunicació per fer arribar a nous públics 

informació del seu Pla d’Activitats.  

Enguany aquesta tasca de creació de nous públics s’ha fet a través de diverses activitats. 

A l’hora de difondre els diferents cursos del cicle Formació de Formadors, a banda 

d’adreçar-se als públics de circ més fidelitzats (sector, tant a dins com fora del territori 

immediat, Catalunya), l’APCC ha comptat amb la complicitat del Departament 

d’Ensenyament (Servei d'ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial), que ha publicat 

l’oferta formativa de l’APCC al seu espai web. També ha treballat per ampliar la seva 

base de dades en l’entorn de l’educació, l’animació sociocultural i la formació en el 

lleure treballant per crear i mantenir relació amb centres escolars, centres cívics, casals, 

etc.  

Aquest treball iniciat a través del Cicle Formació de Formadors, s’ha ampliat a través 

d’algunes de les conferències del IV Cicle de Conferències de l’APCC, que enguany ha 

portat per títol ‘Jo Programo Circ’. La conferència en què l’APCC ha centrat més 

esforços per implicar als professionals de l’educació, del lleure, els animadors 

socioculturals, etc., ha estat ‘El circ a l’escola i al lleure, una eina educativa’, on 

diferents professionals de la cultura i la formació de circ van explicar les seves 

experiències al voltant del circ, com a eina i canal per al creixement personal amb què 

treballar amb infants, joves, col•lectius en risc d’exclusió social, etc. En aquesta ocasió, 

es va comptar entre els assistents amb estudiants d’Animació Sociocultural de l’IES 



39 

	

Salvador Seguí (Barcelona) –que van assistir acompanyats per una de les seves 

professores–, professionals d’aquest àmbit que desenvolupen la seva feina des de casals 

de joves i centres cívics, així com també de representants d’altres iniciatives de circ que 

actuen també en l’àmbit de la formació.  

La difusió del cicle de conferències es va planificar amb dos mesos de marge. En 

aquesta edició,  un dels objectius era fomentar la comunicació i la interrelació entre el 

circ, la cultura, l’educació i la societat. Es va treballar per enriquir la base de dades de 

l’entitat amb nous contactes i es va treballar per establir-hi comunicació directa. Amb 

aquesta voluntat es va establir contacte amb persones i professionals que, amb el seu 

aval, van contribuir a difondre aquesta activitat entre públics fins ara ‘no de circ’.  

Ho va fer a través d’invitacions personalitzades als principals actors amb què l’APCC vol 

establir una relació més propera, trameses de correu electrònic, difusió al voltant de les 

xarxes socials, així com per mitjà d’altres plataformes de comunicació que es van fer 

ressò d’aquesta activitat. Els principals actors amb qui l’APCC va procurar establir 

relació van ser:    

En l’entorn de la cultura i les arts escèniques: festivals de música i arts escèniques, sales 

de teatre, tècnics de cultura municipals, productores i distribuïdores, màsters i 

postgraus de Gestió Cultural així com postgraus de producció d’espectacles, etc. 

En l’entorn de l’educació: mestres, educadors en el lleure, animadors socioculturals, etc. 

En l’entorn de la societat en general: dinamitzadors de centres cívics, documentalistes, 

etc.  

Arran de la inauguració de la seu definitiva de La Central del Circ, així com a través de la 

seva activitat com a centre de creació inclòs en la xarxa de Fàbriques de Creació de 

Barcelona, s’han desenvolupat accions i activitats amb una projecció més enllà del 

sector professional.  

Al voltant d’aquestes activitats, s’ha incrementat l’esforç comunicatiu per tal de donar 

més repercussió al circ en l’àmbit de la ciutadania. 

Així, en relació a les activitats públiques de difusió del circ que du a terme l’equipament, 

cal destacar el cicle amb què es va donar a conèixer el centre, ‘Propera Parada: La 

Central del Circ’. Els mesos de novembre i desembre de 2011, es van programar 

cabarets de circ, mostres obertes, tallers infantils, portes obertes amb els creadors, 

xerrades i altres activitats amb què obrir espais de comunicació amb el sector 

professional de les arts escèniques i la societat en general.  

 

 

Repercussió als mitjans 
Des de l’APCC s’ha continuat treballant per aconseguir una major presència de les arts 

circenses als mitjans de comunicació. En aquest sentit, s’ha donat continuïtat al treball 

encetat el 2010 amb els responsables de la Corporació de Ràdio i Televisió de Catalunya 

per tal de promoure una presència positiva i continuada del circ als mitjans de 

comunicació, en el marc del Pla Integral de Circ.  A partir de diverses entrevistes i 

trucades als responsables de programes culturals, especials i informatius de TV3, ha 

augmentat la presència del circ català a la televisió catalana. 
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D’aquesta manera, s’ha fet difusió de les iniciatives de circ que existeixen a Catalunya i 

s’han emès reportatges sobre circ als programes “Ànima” (magazin cultural), “Nydia” 

(dansa i música) així com a la ràdio La cartellera de circ al'agost’.  

L’APCC també continua utilitzant els canals ja habituals per aconseguir una major 

presència del circ: 

- Difusió de les activitats de l’APCC i La Central del circ mitjançant notes de premsa que 

es faran arribar als mitjans de comunicació  

- Promoció d’articles d’opinió sobre el circ, coincidint amb algun esdeveniment rellevant, 

com Catalunya, atendrà totes aquelles demandes d’entrevistes i reportatges que es facin 

des dels mitjans de comunicació.  

 

Els mitjans de comunicació, així com des de portals d’Internet, blogs, etc., s’han fet 

ressò de les activitats de l’entitat així com també del treball que s’hi fa en l’àmbit de la 

política cultural, el seguiment de la implementació del Pla Integral del Circ, etc.  

 

En l’annex, s’incorporen les intervencions en premsa i Internet, on també s’inclouen 

algunes de les aparicions de l’APCC en portals d’educació, gràcies a la nova línia de 

treball iniciada amb el Departament d’Ensenyament.  
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