DADES PRÀCTIQUES
Nombre de socis participants: 7 (1 empresa distribuïdora).

Cia. Sonambulos, Cirquet Confetti,Companyia de circ "eia", El Negro y el Flaco, Pessic de circ i
Professor Karoli, així com Circulant, circ en moviment, empresa de gestió especialitzada en
circ) van participar a Fira Tàrrega dins de l’estand paraigües de l’APCC. L’estand també va
acollir La Central del Circ.
Característiques de l’estand: mòdul de 3x2m
Cost per als participants: 27,5€ per companyia o empresa, donat que l’estand era de
pagament. L’APCC va assumir també una part de la despesa, 55€. APCC també ha
assumit 420€ per desplaçaments, allotjament i despeses persona que en va fer la gestió
(Amèlia Bautista).
VALORACIÓ DE LA INICIATIVA D’ESTAND PARAIGUA
Tots els participants valoren molt positivament la iniciativa d’un estand paraigües que
agrupi als socis de l’APCC i que els permeti tenir un punt de referència de cada projecte
dins la zona de La Llotja. La nota mitjana és de 8,3.
Un dels socis demana que es destini una mica més d'espai a donar visibilitat a les
companyies. L'espai per fulletons era limitat i poc visible. Tot i així, cal relativitzar la

importància del material (és més important fer contactes previs).
També es demana que al títol de l’estand s’inclogui Associació de Professionals de Circ i
no només APCC.
VALORACIÓ PERSONAL DE LA PARTICIPACIÓ PER PART DELS SOCIS
Els socis valoren menys positivament la seva pròpia participació amb una nota mitjana
d’un 6,8, per diferents motius, ja sigui perquè no han tingut temps per preparar a fons la
seva participació a la Fira o perquè no han rebut gaire resposta per part dels
programadors.
També se’ls ha demanat la seva valoració en aquests punts:
Planificació: 7
Preparació material de difusió: 8
Repartiment material difusió: 6,6
Contacte amb programadors i professionals: 6,4
Intervencions artístiques
Només una sòcia va aprofitar la possibilitat de fer intervencions artístiques a la Llotja.
Valora la proposta amb un 7 i destaca, però, que cal que sigui en horaris amb una
afluència alta i que costa cridar l’atenció dels professionals dins de la Llotja.

La persona que va coordinar l’estand valora les presnetacions perquè donen a conèixer el que
es fa en circ a Catalunya.
VALORACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’APCC
Els socis valoren bé l’atenció, l’antelació de la informació i la confirmació per part de
l’oficina de l’APCC amb una mitjana de 8,
FUNCIONAMENT DE L’ESTAND
La nota mitjana és una mica inferior (7,3) i un parell de socis destaca que hi ha hagut un
problema perquè no tots els socis participants sabien que els horaris que posaven al
doodle eren els horaris que havien de venir al estand i no es van segui de forma estricta.
Hi ha haver un petit conflicte quan 3 socis que no formaven part de l’estand van voler
deixar el seu material proporcionals. Els mateixos socis de l’estand van comentar que,
per ocasions futures, es podria oferir la possibilitat de pagar una quantitat inferior per
només posar el material promocional mentre que altres penaven que calia destacar més
a la difusió de l’APCC que només formant part de l’estand s’hi pot posar la informació.

Tot i així, en general l’ambient va ser molt agradable i molt cordial entre tots els assistents.
SESSIÓ DE PREPARACIÓ I FITXA PEDAGÒGICA
Amb la col·laboració de CatalanArts es va organitzar una sessió de preparació de Com anar a
una fira. Hi van assistir un total de 8 persones, de les quals 3 van assistir a la fira. Han valorat
força positivament la xerrada.
Posteriorment tots els participants i els socis van rebre una fitxa pedagògica.
FIRA TÀRREGA
Els socis valoren força bé la informació rebuda per part de Fira Tàrrega, amb una
mitjana de 7,5.
Destaquen que la situació de l'estand era bona però com a molt millorable, la connexió
wifi d'internet, que fallava a la llotja.

