
ASSEMBLEA GENERAL APCC- DIVENDRES 25 DE MARÇ-17H

ORDRE DEL DIA:
- Aprovació ACTA anterior assemblea (17 de desembre 2021) 

- Presentació i aprovació de:

MEMÒRIA D'ACTIVITATS I BALANÇ ECONÒMIC 2021 de l’APCC 

- Presentació i aprovació de:

PROGRAMA D’ACTIVITATS I PRESSUPOST APCC 2022

- Precs i preguntes



MEMÒRIA D'ACTIVITATS I BALANÇ ECONÒMIC 2021 DE l’APCC



MEMÒRIA D'ACTIVITATS I BALANÇ ECONÒMIC 2021 DE l’APCC





LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2021

PERSONAL APCC 
73%

EINES DE 
PROFESSIONALITZA
CIÓ, CONEIXEMENTS 

I RECURSOS
9%

DIÀLEG AMB LES 
ADMINISTRACIONS I 

INICIATIVES EN 
XARXA

2%

COHESIÓ
3%

DIFUSIÓ 
9%

INTERNACIONALITZA
CIÓ 
2%

DESPESES OFICINA 
APCC

2% PERSONAL APCC

EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ,
CONEIXEMENTS I RECURSOS

DIÀLEG AMB LES ADMINISTRACIONS I
INICIATIVES EN XARXA

COHESIÓ

DIFUSIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

DESPESES OFICINA APCC

74%

26%

INGRESSOS

SUBVENCIONS

RECURSOS PROPIS

DESPESES APCC BALANÇ 2021

PERSONAL APCC 80.780,98 € 

EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ, 

CONEIXEMENTS I RECURSOS 10.725,00 € 

DIÀLEG AMB LES 

ADMINISTRACIONS I INICIATIVES 

EN XARXA 1.995,77 € 

COHESIÓ 3.041,01 € 

DIFUSIÓ 9.785,50 € 

INTERNACIONALITZACIÓ 2.178,00 € 

DESPESES OFICINA APCC 2.619,82 € 

INGRESSOS APCC BALANÇ Ing. 2021

SUBVENCIONS 84.969,00 € 

RECURSOS PROPIS 30.493,87 € 



MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021: OBJECTIUS GENERALS I 
ASSOLITS I ACCIONS

Garantir la cohesió sectorial per a defensar la força representativa 

Promoure l’associacionisme i la participació Xerrada al Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

Increment en 10 el nombre d’estudiants associats. 

Participació a les accions professionals de les Fires 

estratègiques. 

Afavorir espais de debat per al col·lectiu i la 

interrelació entre professionals en l’àmbit de les 
arts escèniques

Jornada del Sector del Circ al Konvent.0 a Berga amb

la participació de 80 persones.

Diàleg obert i atenció els socis i sòcies

Representar el col·lectiu circense davant les 

administracions
Reunions amb les administracions, d’àmbit autonòmic i 

municipal. 

Contribuir al suport i la defensa del professional 
davant les problemàtiques professionals que es 

trobi

Recollim les necessitats i problemàtiques del sector. 



MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021: OBJECTIUS GENERALS I 
ASSOLITS I ACCIONS

Garantir la qualitat professional de les propostes artístiques

Contribuir al desenvolupament de la trajectòria 

professional dels creadors i creadores i ampliar les 

oportunitats per al perfeccionament i manteniment 

tècnic.

Hem fet diverses propostes de formació en l'àmbit 

tècnic I de gestió. 

Hem triplicat el nombre d’assessoraments amb una 

nova borsa de prof.

Noves guies pedagògiques

Donar suport a la recerca, investigació i la creació

de circ

Gestionem la Fàbrica de creació La Central del Circ. 

Hem participat de les activitats del Dia mundial del 

circ. Hem garantit unes beques perquè part dels 

professionals afectats per la crisi de la Covid-19 puguin 

mantenir l'activitat. 

Facilitar l’exercici de la professió en un marc legal 

adequat i amb les condicions de seguretat 

necessàries

Generem una guia bàsica referent a les qüestions 

tècniques del circ

Inici del procés per a l’elaboració del Protocol Marc 

contra les violències masclistes en l’àmbit del circ. 

Inici esborrany RRI i Codi Ètic

Exigir recursos econòmics per al circ a les

administracions així com ampliar possibilitats

Hem demanat més recursos econòmics per al circ a les 

administracions així com hem obert un procés de 

revisió d’algunes de les bases de subvenció. (ICEC) 



MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021: OBJECTIUS GENERALS I 
ASSOLITS I ACCIONS

Donar visibilitat al sector, tant a nivell de ciutat com a nivell territorial i internacional 

Afavorir la cooperació entre el sector 

públic, el sector no lucratiu i el sector 

privat.

Hem generat una activitat de relació entre el 

món de l’empresa no cultural i el circ. 

Promoure la professionalització del 

sector i oferir un marc de continuïtat i 

estabilitat de treball a les companyies de 

circ

Hem treballat per mantenir el Festival Sant 

Martí de Circ, però no ha estat possible. 

Davant de la negativa, hem fet la proposta 

de generar un cicle de circ anual al Districte 

de Sant Martí. 

Ajudar en la millor interlocució entre els

diferents agents. 

Hem acompanyat a projectes estratègics de 

sector a diverses reunions Institucionals i 

tècniques. 

Impulsar la programació i explotació de 

circ de caràcter professional en tot tipus 

d’espais escènics amb les condicions 

adequades. 

Mantenim la Guia de companyies on -line, 

l’agenda de circ del Dia Mundial del Circ i 

de Nadal, i hem fet trobada amb els

equipaments E3. Pobles de circ.

Fomentar una major presència del circ a 

la societat i millorar la consideració

social de les arts circenses. 

Reunions responsables TV3 

Premis de la crítica per incloure el Circ. 

El dossier #ressonacirc i trobades amb

persones responsables comunicació de 

grans empreses.



MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021: OBJECTIUS GENERALS I 
ASSOLITS I ACCIONS

Donar visibilitat al sector, tant a nivell de ciutat com a nivell territorial i internacional 

Hem fet reunions amb l’ICEC per tenir 

nous materials de comunicació que 

ajudin a guanyar prestigi. 

Hem fet reunions amb l’ICEC per tenir nous 

materials de comunicació que ajudin a 

guanyar prestigi. 

Introduir el circ català en les xarxes 

culturals internacionals. 

Hem continuat participant de xarxes

internacionals a través del projecte de La 

Central del Circ i la coordinació de la 

mesura d’Internacionalització “A Catalan

Journey” del Pla d’Impuls del Circ. 



PROJECTE APCC 2022- OBJECTIUS ESPECÍFICS

Avaluació i valoració del Pla d'Impuls del Circ

Dur a terme les II Jornades de Sector

Elaborar un Protocol Marc contra Violències Masclistes en l’àmbit del circ

Conèixer, cuidar i acompanyar projectes territorials de circ

Generar contactes i accions amb Municipis i Diputacions i altres agents culturals per tal de 

donar a conèixer el circ fet a Catalunya

Generar noves accions de difusió de les arts del circ

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULSCIRC/RECULL%20DOC%20PIC%20ok%20100322.pdf


PROJECTE LA CENTRAL

La Central del Circ presentarà el dia 8 d'abril a les 12h la seva 

memòria 2021 i el seu projecte per al 2022



PROJECTE LA CENTRAL

PRECS I PREGUNTES

VOTACIÓ



GRÀCIES!


