
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA APCC 

Divendres 17 de desembre de 2021, 17h  

Oficines de l’APCC a La Central del Circ 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Valoració i comiat junta sortint  

2. Presentació de la única candidatura presentada per a la Junta de l’APCC per al 

pròxims dos anys 

3. Preguntes  

4.Votació  

5.Precs i preguntes  

 

 

Assistents presencials 

Manel Rosés, Griselda Juncà, Amer Kabbani, Crisitna Tascón, Marina Montserrat, 

Juliette Beaume, Amèlia Bautista, William Giribaldi, Johnny Torres, Jeremias 

Faganel, Vicent Llorca, Marcel Barrera, Jordi Gaspar, Marcel Escolano (no soci), 

Anna Bosch (gerent La Central (no sòcia)) 

 

Assistens online 

Jordi Príncep, Mercè Mateu, Didac Gilabert, Xavier Miralpeix. 

 

1. Valoració I comiat Junta sortint 
 

Es fa un resum del més destacat del mandat de la Junta sortint per part dels 

seus membres presents: 

 
-L’aplicació del Pla d’impuls ja redactat per l’anterior Junta.  

-Organització de les Jornades del Sector del Circ , que van tenir molt d’èxit de 

convocatòria. Es van dur a terme el mes d’octubre de 2021 enlloc del mes de 

març del 2020, es van haver d’anul·lar per la pandèmia.  

-Intenció de fer un esforç en comunicació.  

http://apcc.us5.list-manage1.com/track/click?u=abf3470360eb8e4649bb5513d&id=7201f0f4c8&e=4aa254df02


-Formació: la pandèmia va evidenciar que estava molt desemparada, i la pandèmia 

ha provocat una unió o intenció d’associar-se per unir i defensar els seus 

interessos. 

-Manca de cara visible de la junta. Encara no sabem si funciona o no el model de 

junta col·lectiva. Crèiem que amb horitzontalitat la informació arribaria a tothom 

al mateix moment, i això ha estat així. Però el fet de no tenir una persona 

capdavantera ha provocat que des d’oficina es carreguessin de més feina.Per això 

creiem que encara que ens agradi a nivell ideològic pensem que a nivell pràctic té 

carències. 

 

-Satisfets de la feina feta i contents d’haver estat a junta. 

Ens hem trobat que estàvem a junta però també som artistes i formadors/es...en 

moment crisi ens ha faltat l’escalf del sector. 

 

Marcel Escolano explica la possibilitat de convalidar l’experiència professional per 

tenir un títol emès per la Generalitat.  

 

Alfred Fort recorda l’anunci de la Generalitat que explica que es reconeixeran 

experiències professionals acreditades. 

Jordi Príncep explica que això es va tractar en la  reunió d’escoles de teatre amb 

del Departament d’educació per l’Acredita. La subdirecció de Treball està 

treballant, però per segons quins títol depèn de Madrid perquè son títols del 

Ministeri. Acredita que tens unes competències avalades amb experiència 

justificada. No et donen un títol, sinó un certificat d’habilitat professional. 

 

2. Presentació de la única candidatura presentada per a la Junta de l’APCC per 
al pròxims dos anys 

 

Judith Obach presenta la nova candidatura. 

 

Pla impuls del Circ 2019-2022 

Es va redactar amb timings justos, amb presses per part de l’administració. De 

totes maneres la valoració és positiva 

Al maig del 2022 s’ha de tancar la valoració del PIC. 

Abans de pensar en nou PIC es vol tenir info de la valoració, més consensuat 

possible. Ara s’està pensant i planificant com aconseguir el màxim de veus i 

opinions. 

L’inici del Nou Pic està pensat pel 2023, però no volem caure en els mateixos 

errors de treballar amb un calendari molt apretat.  

 

La central del Circ 

Els darrers mesos hi ha hagut moviments a La central del Circ i no hi ha hagut  

direcció artística. Actualment està oberta la convocatòria, que ha canviat de nom 

i es fa una convocatòria per Coordinació artística, després de debatre  sobre 

aquesta figura, el pes que ha de tenir i les accions que ha de dur a terme.  

http://apcc.us5.list-manage1.com/track/click?u=abf3470360eb8e4649bb5513d&id=7201f0f4c8&e=4aa254df02


Es va posar en debat si aquesta responsabilitat havia de ser d’una sola persona o 

d’un equip. 

 

Per la primer setmana de febrer es faran les entrevistes. Volem que hi hagi una 

resposta alta i que hi hagi moltes propostes.  

Volem que el nou equip es cohesioni i tiri endavant els projectes de La Central.  

 

Protocol marc contra violències masclistes 

Ds de l’APCC s’està treballant en dos protocols, un per a la central i un altre, un 

protocol Marc de l’APCC,  que pugui servir de base  per altres entitats del sector. 

S’està treballant amb una entitat especialitzada.  

Esta sent un procés llarg i no gens senzill.  

 

Es torn de Jordi Príncep que presenta la resta de punts del programa 

 

Conèixer, cuidar i acompanyar projectes territorials de circ 

Per reforçar la pertinença a l’APCC. Que l’APCC pugui ser el paraigües i que més 

gent es pugui associar. Que tothom que treballa en el circ es pugui sentit 

representat per l’APCC 

 

 

Proposar un o varis projectes de país 

Reflexionar sobre quin és el paper del circ en les pròximes dècades, sobre la 

situació laboral dels artistes i professionals. Entendre i apropar-se a carpes, 

carrer, teatre i altres formes d’entendre el circ. Consolidar com a disciplina i figura 

laboral la docència del circ i el/la docent del circ.  

Normalitzar els circuits, continuar treballant-hi. El circ de carrer necessita estatus 

i ser reconegut. Que les carpes siguin considerades com a estructures culturals i 

no exclusivament com a empreses. 

Cal afrontar això amb diàleg. 

 

Pregunta Marcel Escolano sobre la forma d’organitzar-se de la junta.  

Jordi Princep: agafem  valoració de l’anterior junta de treball horitzontal, que és 

positiu perquè genera consens de base, però valoràvem que feia falta una cara 

visible, no amb més poder de representació individualment,  sinó visible de cara 

a la negociació amb administració  i mitjans de comunicació.  

No es que es funcioni verticalment, sinó que hi ha una persona que dona la cara. 

 

El càrrecs són :  

President:  Jordi Princep 

Vicepresident: William Giribaldi 

Secretari:  Pablo Doichovsky 

Tresorera:  Judit Obach 

Vocals: Jèssica Arpin, Verónica Capozzoli i Sergio López 

 

Karoli demana que la gerència vagi acompanyada a les reunions per la junta. 



 

 

Marcel barrera diu que es tracta doncs d’una junta continuista, li sorprèn que no 

s’hagi dit des del principi que Jordi Príncep serà president. 

Vol preguntar sobre com veu el pla impuls, com es vol articular aquest diàleg 

 

Jordi Princep respon:  

Per una banda hi ha  dotació  econòmica insuficient, però això ha estat millor que 

res. Si fem avaluació del PIC hauria de ser una a una cada mesura, ja que en són 

once. 

És un instrument interessant de diàleg i de transferència de recursos al sector. 

Però no es pot fer sense el sector i no podem permetre que ens divideixi, encara 

més si hi ha una segona edició del pla. 

Volem recollir totes les veus que sepre és difícil perquè les ritmes de participació 

i comprensió són lents 

Cal una bona avaluació per establir bases del nou pla. 

 

Karoli: demana valoració clara, percentatges que hem rebut i no hipotecar nou pla 

impuls 

 

William: respon a Marcel. Que ha dit que part del sector que s’ha sentit exclòs del 

pla. Ell se n’ha sentit i per això està a la junta, per dir el que al circ tradicional no 

els ha agradat. Espera que el pla si els tingui en compte.  

 

Jordi Princep: fa un incís sobre les  declaracions a Vilalba dels Arcs (presentació 

valoració PIC- Roda premsa Nilak) i recorda que són de la junta, no personals. No 

volíem anar a fer-nos de víctima,  anar de cara i de bones amb l’administració 

potser una bona eina, s’ha de fer una avaluació amb dades i no impressions 

subjectives. 

Com a valoració negativa que no es un pla impuls de l’apcc sinó del departament 

cultura i a la roda, en cap moment vam dir que volíem les 11 mesures, sinó que 

vam explicar com es trobaven les mesures 

 

 

Comencen les votacions 

Bet Garrel delega al Johnny 

David Sancho al Marcel Barrera 

Andrea Martínez a la Marina Montserrat  

 

41 vots a favor 

1 vot abstenció 

 

La nova unta de l’APCC queda aprovada.  

 

5.Precs i preguntes  

 



Johnny Torres fa una valoració del procés de selecció de la plaça de coordinador 

artístic. Creu que es podria haver fet feina amb les persones exdirectores de la 

central. No s’han consultat ni han pogut explicar la seva feina i perquè ho han fet, 

i quina feina van fer. Proposa  que hi hagi una mica d’acompanyament a la nova 

direcció 

 

Valora molt bé que hi hagi consulta, enquesta, abans de començar segon pla 

impuls 

 

Potser proposaria un horitzó més proper i no 20/30 anys (dècades), a cinc o 10 

anys vista, que el circ tingui certa normalitat malgrat la dificultat i que implica 

parlar no només amb cultura sinó també amb salut, etc etc. 

 

Amer: demana concretar que vol dir acompanyar a la coordinació artística. 

Johnny: acompanyar el procés, no s’han sentit consultades 

Amer: quan es va decidir la nova direcció es va acompanyar 

Johnny: no, es va fer un traspàs molt ràpid en pandèmia. No van tenir prou 

reactivitat 

 

Marcel: se sent interpel·lat (forma part de la comissió per la convocatòria) ha 

trobat una mancances i manca de complicitat per buscar la nova direcció artística. 

Ell ha sentit conflictes entre APCC i La Central i entre usuaris i antiga direcció 

artística.  

 

El traspàs de Roberto Magro  a Johnny Torres va ser naturalitzat i el següent no.  

El més important és que es pugui parlar de les avinences i desavinences per 

avançar i aglutinar el màxim possible.  

 

Manel : ens hem trobat amb els mateixos conflictes que ja hi havia central /apcc, 

i potser no ho hem fet del tot bé. 

Cal reflexionar i potser no ho hem fet prou sobre l’encaix apcc i central. 

Crec que és un repte que cal afrontar, caldrà treballar-hi. 

 

Cristina: com a sòcia vull agrair a la junta com també a l’anterior, perquè tothom 

la critica però hi ha poc agent que prengui la veu.  

 

La covid, com a tothom, ens ha generat un bon trasbals  i des de junta i oficina 

hem pres temps per entendre les coses. 

Com a gerent diu que encara no és oficial que hi hagi pla impuls, només es acord  

verbal de moment. El pla impuls es va fer molt ràpid,  amb els temps que ens van 

marcar des de la gene, i amb poc consens. Però  es va decidir que era millor això 

que res. Ara hem de valorar-lo i ho hem de fer ràpid si volem tenir-lo pel 2023. Si 

volem córrer o no, si volem esperar. 

 

Coses que han sortit de les jornades: demandes d’interlocució, la intenció de 

generar una  federació d’ escoles, demanda de difusió de tota la diversitat del circ,  



Varies demandes de marc legal.  

Cal veure quines oportunitats hi ha i que el sector no pensi que s’escull un projecte 

i no d’altres. I qui farà els projectes, i fer convocatòries i llavors caldrà un jurat 

 

 

Amer: qüestionar perquè una persona rep un projecte o es escollit, pensem que 

aquella persona tenia l’oportunitat estar allà. Desperta una crítica i perdem de 

vista que som un col·lectiu. 

Es difícil valorar els companyes i quan la gent guanya o perd convocatòries, crec 

que s’ha de veure com alguna cosa cíclica. Hi ha gent que se sent que no es 

escollida, però no es responsabilitat de l’APCC. 

 

Johhny: es més fàcil queixar-se i demanar responsabilitat que dialogar 

molt interessant el punt 6 que parla de descentralitzar. 

 

Marcel: agraeix feina feta per junta , i per la junta entrant li demanaria una mica 

d’ambició a l’hora de negociar amb la Generalitat.  

I no quedar-nos amb petites coses perquè així no avancem ni arreglem cap dèficit 

estructural 

creu que l’apcc pot fer coses i organitzar sense els suport de l’admin 

 

Sobre territori:  li falta concreció 

Sant Marti de Circ: que ha passat? 

 

Gerència: coopdecirc ha fet un cabaret a l’estiu. El Districte de Sant Martí vol 

continuar però no posa diners, i pla de barris, que es qui finança,  té altres 

objectius, per això pla de barris ha decidit que vol canviar de forma. Creiem que 

no serà com nosaltres volem, sinó un cicle de 4 anys amb presentacions a escoles 

i al barri 

 

Hauria de sortir concurs o licitació direcció o producció.  

 

Manel: creu que a vegades ens oblidem que ja fem moltes coses: informació, 

assessorament, etc. I fer segons quines coses no és tan fàcil. Les convocatòries 

no és fàcil fer-les 

 

Juliette: venia de treballar a la central en àmbit internacional, m’ha agradat 

treballar el pla d’impuls. D’una banda hi ha moltes entitats que fan coses (creació, 

formació, etc). 

És important seguir treballant xarxes de teatre perquè programin circ, però creu 

que falta la dimensió internacional, és un terreny de joc important per al circ 

català. Creu que s’hi ha de posar l’atenció 

 

Amer: La gene ens demana què volem i perquè. 

Crec que hem de pensar què volem. Sempre demanem, però perquè per qui, etc 



Convido a veure la gene no només com a qui hem de reclamar, i que també 

pensem què volem. 

I quan volem una cosa, hem de ser més respectuós amb les decisions preses. 

Entendre que hi ha una estratègia. 

 

Jordi: per respondre la pregunta sobre territori. Ens falta dialogar molt. Un terç 

de pressupost de cultura se’n va a bcn ciutat. Com fer que projectes similars a la 

central del circ estiguin a d’altres punts del territori i que la llunyania no sigui una 

dificultat.  

Molts ens temem que no hi ha polítiques publiques en aquest marc. 

 

Anna: fa només 6 mesos que estic a la central. Tinc entès que es va fer el procés 

de diàleg i parlar de l’encaix entre apcc i central, la seva naturalesa, etc i aquest 

procés es va parar, per llançar nova convo de direcció artística. Vol saber si 

continuarà o no. 

 

Manel: explica que es va parar. El procés va iniciar, es va agafar un entitat exterior 

pel procés i ens va sembla r que tant de temps i diners per aquest tema era massa. 

Creiem que estava bé que pogués entrar una figura que pogués agafar el lideratge. 

Es un procés que s’ha de fer. 

Es un centre potent (treballadors, exposició, etc) front a una associació de 

voluntaris i pocs treballadors, i amb la responsabilitat jurídica. Creu que s’ha de 

pensar molt bé què fem o si seguim així i tirem endavant. 

 

Nova junta: Judit, som una junta molt nova, hem pogut parlar dels punts 

primordials i no hem tingut temps encara. 

Ha estat un tema recurrent però tampoc s’ha aprofundit tant. Serà un tema a 

tractar però encara no ho hem fet. Hi ha membres nous, i caldrà un moment de 

transició amb els nous membres. A nivell personal creu que s’haurà de treballar. 

 

Jordi Gaspar: 

Molts dels comentaris de la Jornada de Sector eren en negatiu; ens falta, no tenim, 

etc. 

Crec que hem de ser conscients del que som i del que tenim. 

Volem programadors que programi, públic que vagi a veure circ i que les 

subvencions  ens ho arregli tot. Hem de consensuar i unificar demandes. 

Trobo a faltar autocrítica. 

 

Marcel: em sembla molt clar el concepte territori. Hem explicat mil vegades que 

amb un centre, una escola, etc no n’hi ha prou. Ja sabem el que volem ells també 

han de reaccionar. I després ens trobem amb les immediateses.. 

Això no té sentit si només és pica a una entitat, hi ha d’haver una visió global. 

 

Vicent: agraïment a la junta sortint i a l’entrant 

sobre el comunicat per defensar un artista a la gorra: curiositat sobre qui i si és 

una declaració d’intencions. 



 

Junta: si hi ha socis i sòcies interessades, si el sector de les arts de carrer 

s’aglutinen,  es podrà seguir treballant sobre aquest tema amb les 

administracions.  

També hi ha socis que s’han manifestat en contra del comunicat 

 

 

Finalitza la Junta Extraordinària de l’APCC desembre  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


