
 
 
 

 

1- Introducció 
 

L'aparició de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, APCC, el 

2004 va propiciar la vertebració del sector del circ i ha donat impuls a la 

posada en marxa de polítiques institucionals a favor del circ, per començar a 

situar-lo al mateix nivell que la resta d'arts escèniques, amb el Pla Integral del 

Circ el seu moment, i la culminació en la creació de La Central del Circ i el Pla 

d’Impuls actual. 

 

Algunes coses han canviat, unes han millorat, altres potser no tant… 

 

Les JORNADES DEL SECTOR DEL CIRC DEL 23 I 24 D'OCTUBRE han de 

permetre fer una reflexió interna, mirar-nos, parlar, conèixer als i les nous 

professionals del sector així com als projectes, els recents i els veterans, i 

discutir en comú quins són els reptes, proposant plans de futur a mig, curt i 

llarg termini que ens il·lusionin, per tal d'enfortir el sector del circ a Catalunya 

i les nostres professions. 

 

Aquestes Jornades ha de marcar un inici de treball en comú, no són una 

finalitat en si mateixa, sinó un punt de partida per generar confiança i 

coneixement mutu, més força sectorial i territorial, més consensos que 

treballar i en què posar energia, tot tenint en compte que tots i cadascun dels 

actors del sector som interdependents, ens necessitem els uns als altres i a la 

vegada que som diversos. 

 

Evidentment I per tot aquests motius, aquestes jornades no estan adreçades 

només  a les persones associades a l'APCC sinó que estan obertes a tota la 

gent que participa del sector del circ a Catalunya en la seva diversitat. 

 

Els objectius de les Jornades son: 

• Identificar, repassar i apuntar els reptes del sector del circ a Catalunya 

• Desenvolupar un full de ruta a llarg termini per treballar aquest reptes de 

futur 

• Reforçar la cohesió i la confiança entre tots els agents del sector 

 



 
 

2- Temes a treballar durant les Jornades i reunions prèvies 
 

 
• Polítiques públiques respecte al circ 
 

Les polítiques públiques són aquelles activitats i accions de les institucions i 

administracions de govern que actuen directament, o bé a través d’altres, i que 

van dirigides a tenir una influència determinada sobre un tema, en aquest cas, 

el circ. Aquestes venen determinades per decisions polítiques, ideològiques, 

socials i pressupostàries. 

 

Moltes d’aquestes polítiques o accions de govern, si no van acompanyades 

d’un pressupost, no tenen gaire recorregut, tot i que hi ha altres accions com 

les taules sectorials o les taules interdepartamentals que haurien de poder 

resoldre alguns temes. 

 

 

Quines són les accions polítiques fetes per al circ? 

 

• Pla Integral 

• II Pla Integral 

• Pla d’Impuls 

• Altres? 

 

Què podem extreure dels Plans integrals? Es pot generar un grup per fer una 

lectura crítica de tota la documentació? Veure què s’ha aconseguit i què no i 

fins i tot generar el nostre propi pla? 

 

Podem treballar aquest tema en general o treballem qüestions concretes? 

 

1- Producció – coproducció. 

2- Circuit. Competència. 

3- Espai específic d’exhibició 

4- Condicions laborals 

5- Organització del sector- interlocució amb l’administració 

6- Finançament (Aquest punt va sortir amb força de la primera trobada 

preparatoria de les Jornades celebrada el mes de juliol) 

 

*Potser són molts subtemes: queda pendent que un grup específic de 

polítiques, doni prioritat als debats. 



 
 

 
• Formació 
 
La formació de circ a Catalunya s’ha tractat en jornades i estudis durant 

aquests anys, però això no ha implicat cap canvi considerable respecte a la 

seva situació, a excepció del creixement de la formació extraescolar i d’adults 

arreu de Catalunya, amb espais i projectes força descentralitzats.  

La precarietat laboral, la manca d’infraestructures i, en conseqüència, la 

dificultat de diversificar els serveis, fan que la formació de circ a Catalunya 

visqui una situació complexa i en constant inestabilitat. 

Enguany s’ha celebrat la Jornada de visibilització d’escoles de circ al Centre 

d’Arts Santa Mònica, organitzat per Centre de Creació Rogelio Rivel, en el marc 

del Pla d’Impuls. 

 

Aquesta acció va ser una bona proposta de caràcter relacional per visibilitzar 

la diversitat d’espais arreu Catalunya. S’ha generat un mapa i un catàleg, així 

com una enquesta, feta per l’APCC, materials en què trobem molta informació 

i una mirada panoràmica. 

 

No obstant això, al sector queden debats per fer, i un d’ells és la necessitat o 

no de tenir a Catalunya una Escola Superior de Circ. Una escola així, què 

significaria per als i lesprofessionals? És necessària? Quins passos cal seguir 

per empaitar a l’administració i fer-ho sense cometre els mateixos errors que 

altres escoles superiors d’arts escèniques? És aquest el debat que volem fer? 

Més enllà del debat, podem establir els passos a seguir a curt, mig i llarg 

termini? 

 

En la formació no reglada o superior trobem altres debats necessaris? Està 

coberta la formació de formadors/es al nostre sector? Cal una major 

planificació empresarial en el sector de la formació? Quines sinergies generen 

respecte als altres processos de creació, producció i exhibició? La formació de 

circ està prou representada? 

 

1- Formació no reglada 

2- Formació professional 

3- Formació superior. Universitat a debat 

4- Els reptes del circ social 

 

*Potser són molts subtemes: queda pendent que un grup específic de formació 

doni prioritat als debats. 



 
 

 

 

 

 

 
• Territori 
 
Diversos projectes, col·lectius, equips humans, empreses, companyies i 

experiències diverses formen cada vegada un sistema més extens dels circs a 

Catalunya. 

La possibilitat de veure tots aquest ecosistema reforçat i en creixement és una 

idea apassionant i necessària. La necessitat de treball en xarxa, el fet de poder 

garantir una perspectiva a mitjà i llarg termini, la presencialitat i la proximitat 

són idees necessaries. 

 

Ara bé, és una necessitat créixer poc a poc i des de la realitat i sabent quins 

són els límits, que potser ens incomoden. La necessitat doncs, de suport i 

complicitat d’altres col·lectius i administracions és imprescindible, així com la 

mirada artística per tal de no perdre de vista el nucli, el circ. 

Cal tenir una mirada autocrítica, així com crítica i no amagar que Barcelona 

pot tenir una mirada paternalista respecte al que passa fora. 

Per tot això calen més recursos, més aprenentatges, més relacions i treballar 

amb una mirada diferent, generada a partir de la diversitat i mosaic que 

formen tots els espais i projectes. 

 

1- Centres de creació. Els nuclis de circ i la descentralització dels nuclis 

d’activitat 

2- Les relacions amb les administracions locals i de país 

3- Infraestructures, espai i gestió. Com enfortir tots els espais. 

 

Es posa l’accent en la necessitat d’atenció de diversos espais per tal de créixer 

i evolucionar, al marge de La Central del Circ, espai que ha d’estar en constant 

evolució igualment. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

• Creació 
 

Hi ha molts espais on es pot parla sobre la creació, i al llarg dels anys s’han 

generat programes, propostes, grups més o menys autònoms per tal de 

compartir les diferents mirades. Però aquestes mirades han estat prou 

diverses? La creació en si mateixa com a metarelat és un tema força interessat, 

però, i atenent a la resta de temes a treballar a les jornades i la seva 

interdependència, s’ha parlat prou dels condicionants empresarials i 

administratius que incideixen en la creació? 

 

I entre d’altres preguntes… 

 

1- Quines percepcions hi ha sobre creació? 

2- Què necessita el circ per ser creatiu? 

3- Quin espai simbòlic ocupa la creació? 

4- De laboratoris o espais pràctics 

5- El circ que encara està per arribar. 

6- Què volem i què necessitem, no per nosaltres, per les que han de venir. 

 

**En el debat obert de juliol aquest tema va rebre més objeccions que 

defenses, per les necessitats de treballar temes de gestió poc evolucionats des 

de fa anys. No obstant això, la necessitat d’atraure gent jove i perfils artístics, 

fa que pensem que és important una taula de debat. 

 

També cal tenir en compte que la composició del primer grup de debat del 

juliol estava format bàsicament per persones responsables de la gestió, amb 

absència del sector primari de la creació de circ. 

 

 

 

 
 


