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Què és l’APCC  
 
L'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) es l’associació articuladora del sector del Circ a 

Catalunya. 

Des del desembre del 2004, que treballem a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica 
del país, orientant la nostra activitat a cohesionar i divulgar les arts del circ i els seus professionals amb l’objectiu 

de  per fer créixer la professió, ajudant a  desenvolupar-la amb les millors garanties i professionalitat. 

  

Per aconseguir-ho es desplega, des de la nostra fundació com associació, activitats que s'inscriuen en els camps 

de la interlocució i la col·laboració amb les administracions, la formació de l'artista en el seu procés de 

creixement i desenvolupament professional, la cohesió del sector i la difusió de les arts del circ. Donem suport a 
la creació, la producció, i posem especial atenció al desenvolupament dels marcs fiscal i laborals que garanteixen 

els drets de les treballadores i la confiança en els projectes. Treballem per millorar els circuits d'exhibició, i 
també per generar-ne de nous, i  no perdem de vista l’important treball de comunicació, tan interna com externa, 
amb una especial atenció als mitjans de comunicació.  

   

Per aquestes raons, l'APCC és l'entitat representativa i articuladora del sector circense a Catalunya. També és 

l'ens que cohesiona els i les diferents professionals, entitats, espais, projectes o iniciatives de circ. Tot i ser 

una associació a on els seus membres estan a títol personal, l'APCC exerceix d'aixopluc per les entitats de circ 

del territori, accionant i possibilitant la creació de xarxes i/o altres entitats paral·leles per tal d’enfortir el sector. 

Actualment l’APCC és l’única associació articuladora de sector de circ a Catalunya i ho som sempre sota la 

necessària cohesió d'un sector que creix en professionals any rere any, integrant la seva diversitat dins de la 

nostra missió de representació.  
 

L'entitat compta actualment 367 socis i sòcies (173 dones,194 homes i 2 no binari) provinents de totes les 

branques del circ: creació artística, formació, gestió i producció, tècnica i periodisme.  

La seu de l'associació està situada al districte de Sant Martí de Barcelona, a la Fàbrica de creació La Central del 
Circ de Barcelona.  
  

Tipus de gestió  
 
L'APCC s'organitza segons els seus estatuts mitjançant la seva Assemblea, la Junta directiva, les Comissions i 
els Grups de Treball. És per tant, una estructura associativa que compleix amb els deures de totes les 

associacions. La Junta actual està formada per 7 socis (3 dones i 4 homes). Es reuneix amb una periodicitat 

mensual, i quan és necessari, es fan reunions extraordinàries. Participen també a les reunions de Junta les 

treballadores de l’oficina de l’APCC.  

 

Les reunions de Junta sempre estan obertes a la participació de totes les sòcies i les actes es comparteixen en 

un document obert a les persones associades.  

 

La Junta directiva de l’APCC pel període 2022 –2024  està formada per  Jordi Príncep com a President, William 
Giribaldi com  a Vicepresident, Pablo Domichovsky serà Secretari i Judit Obach exercirà càrrec de tresorera. 
Les vocals son Jessica Arpin, Sergio López i Verónica Capozzoli.  
  

 

Comissions de treball i grups motor 
 
Amb el canvi de Junta i els nous processos que cada cicle obre i tanca en funció de les necessitats i la força 

participativa de l’entitat,  caldrà redefinir les comissions, però es mantenen els següents àmbits de treball:  
 

Àmbit organitzatiu 
 

➢ Comissió Ètica 

Objectiu: Debatre i afavorir el  bon desenvolupament de les accions en base als valors i límits de l’APCC.   

Accions concretes:  

• Debat i elaboració del Codi Ètic i Reglament de Règim Intern.   

• Seguiment de la creació del Protocol Marc contra les Violències Masclistes en l‘àmbit del circ.   

 

Àmbit representatiu 
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➢ Comissió Relacions Institucionals i Premsa 
Objectiu: Consensuar i transmetre el  missatge de l’APCC.    

Accions concretes:  

• Representar l’APCC a les Institucions i respondre els requeriments de premsa i comunicació.  

 
➢ Grup Motor per la creació i disseny del II Pla d’Impuls del Circ 

Grup específic per generar, coordinar i consensuar amb tot el sector un nou Pla d’Impuls del Circ.   
 

➢ Comissió de Comunicació 
Objectiu:  Seguiment estratègia de la comunicació de l’APCC. Contacte amb socis i transparència.   

Accions concretes:  

• Seguiment del disseny de la web i altres materials i accions de comunicació.  

 

Àmbit tècnic 
 

➢ Comissió Tècnica 
Objectius: Respondre a problemàtiques tècniques el món del circ,  com per exemple  les homologacions d’aparells 

circenses, les llicències d’activitat, les taxes i seguretat, etc.   

Accions concretes 2021:   

• Establir la interlocució adequada amb els municipis per generar un marc de treball que generi solucions a 

les problemàtiques de les carpes de circ.   

• Generar un treball en xarxa amb CircoRed per treballar la problemàtica i nous requeriments de compliment 

PRL per treballs en alçada, erròniament associats al circ.  

• Treballar per facilitar assegurances i descomptes en RC i accidents per als socis.   

 

Àmbit transversal 
 

➢ Comissió de Territori 
Objectius: Vetllar per les accions descentralitzades de l’APCC i tenir cura i atenció  de l’activitat de circ arreu 

Catalunya.   

Accions concretes 2021:    

• Seguiment de les accions i necessitats del Col·lectiu d’artistes de Circ de Girona en la seva relació amb 

l’Ajuntament de Girona.   

• Donar suport, generar i proposar accions per descentralitzar l’activitat cultural de circ.   

 

➢ Comissió d’Internacionalització 

Objectius: Activar propostes per enfortir el lligam de l’APCC i del sector del circ català a nivell internacional.   

Accions concretes:   

• Seguiment de la mesura d’internacionalització del Pla d’Impuls “A Catalan Journey” (que no s’ha pogut 

executar en la seva totalitat a raó de la pandèmia).   

 
➢ Grup Motor de Formació 

Durant els  debats de formació de les I Jornades del Sector del Circ es va decidir l’activació d’un grup motor per 

tal de donar forma a una Federació de Projectes de Projectes de Formació de Circ.  L’APCC farà el 

acompanyament del grup i l’assoliment de l’objectiu.   

 
Altres accions concretes:  

• Seguiment de l'esborrany del “Decret llei que reguli les condicions laborals dels i les treballadores de 

formació de circ” enviat al Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 

Especial.   

• Seguiment de les reunions de la FECSE 

 

➢ Comissió seguiment La Central 
Objectius: Seguiment del projecte de La Central del Circ  

Accions concretes:  

• Acompanyament en el procés de selecció de la nova coordinació artística de La central del circ i traspàs.  

 

➢ Comissió econòmica 

Comissió per al debat i accions específiques enfocades alds pressupost i temes relacionats mab el finançament 

del circ i de l’entitat.  

  

Accions concretes:  

• Diàleg per generar nous criteris de valoració a les subvencions i facilitar noves vies de finançament al 

desenvolupament i suport de les empreses de circ. 
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• Diàleg per generar l’ actualització i millora de les bases de subvenció del Departament de Cultura, Ramon 

Llull i Diputacions.   

• Revisió criteris bases de subvenció de l’ICEC per a projectes de circ 
 

  

Equip d’oficina  

 
A l’oficina de l’Associació, situada a la Fàbrica de Creació La Central del Circ, hi treballen tres persones de manera 

fixa. 

 

La proposta és ampliar la jornada laboral de les treballadores per millorar el servei, generar més accions i més 

garanties laborals. 

 

• Gerència - Cristina Tascón López. (Jornada de 30 hores)  
La gerent de l’APCC és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona 1997-2001 i va estudiar el 

potsgrau de Gestió i Direcció d’Empreses i Plataformes Culturals a l’UPF 2007-2008. Ha treballat més de set 

anys com a tècnica de producció i suport a la creació de circ a l’Ateneu Popular de 9Barris i prèviament , al 2010, 

va ser coordinadora de La Central del Circ cobrint una baixa de maternitat. Ha treballat al projecte Indigestió i 

forma part de la Cooperativa la Murga, que treballa en la reflexió cultural i social a Barcelona. Del 1997 al 2002 

va treballar en la Companyia de Teatre de Carrer, La Danaus. És sòcia de l’APCC des del 2011.  

 

• Tècnica d’atenció al soci i comunicació  – Amelia Bautista. (Jornada de 30  hores) 
Llicenciada en periodisme a la Universitat Autònoma al 2011-2013 cursa el Màster Oficial de Gestió Cultural de 

la Universitat de Barcelona. Ha treballat com Assessora de premsa i comunicació a l’Ajuntament de Barcelona, 

com ajudant de producció a la Sala Beckett i a l’associació transFORMAS. Ha col·laborat amb diversos mitjans 

especialitzats com Zirkòlika o Entreacte i ha portat la distribució i la comunicació de la companyia Pcirc. Forma 

part de l’equip de l’APCC des del 2015.  

 

• Tècnica de producció i suport als projectes – Marina Montserrat. (Jornada de 20 a 25 hores)  
Formada com a artista i com a formadora de circ, també ha cursat el Postgrau en Gestió i Producció d’Espectacles 

i Esdeveniments Culturals de la UB. Ha format part de l’equip organitzadors del Festival Curtcirckit de Montgat i 

ha coordinat l’espai de formació a Cronopis. Gestiona la companyia Circ Vermut i forma part de l’equip de l’APCC 

des del 2018.  

 

 

 

També  es generarà un contracte per 10 hores setmanals per una persona que enforteixi la comunicació de 

l’entitat, especialment a les xarxes socials i la imatge i el disseny.   

 

Estem en contacte amb el Màster de Gestió Cultural de l’UB per publicar una oferta de pràctiques per l’entitat.  
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Missió i objectius  
 
Missió  
L’APCC treballa per cohesionar, enfortir i donar visibilitat al circ, per tal d’augmentar-ne el prestigi i fomentar 

una major presència del circ a la societat, tot vetllant pel bon desenvolupament professional de la feina de l’artista, 

així com de la resta de professionals del sector del circ.  

  

Objectius 
Per a la pràctica amb qualitat de la professió de circ, de la creació, la gestió i la producció dels projectes creatius, 

empresarials i associatius, cal que es compleixin un mínim de condicions i circumstàncies a l’entorn: recursos 

suficients, però també marcs laborals, garantia de les condicions de seguretat, espais condicionats, temps i 

recursos per a la creació i la producció; accés a la formació de circ en qualsevol territori i amb les condicions 

laborals, d’espai i de seguretat cobertes, un circuit professional que garanteixi ingressos propis de les 

companyies, però també que vigili els vincles amb el públic; coneixement i difusió del circ tenint en compte la 

seva diversitat estètica i curiositat per part dels mitjans i els professionals de la comunicació.    

 
Garantir aquestes condicions és la feina de l’APCC i d’aquestes condicions i necessitats deriven els nostres 

objectius que, malgrat puguin semblar reiteratius, responen transversalment a la nostra missió.  
  

Els objectius de l’APCC són:  

 
1. Garantir la cohesió sectorial per a defensar la força representativa  

• Promoure l’associacionisme i la participació.  

• Afavorir espais de debat per al col·lectiu i la interrelació entre professionals en  

l’àmbit de les arts escèniques.  

• Representar el col·lectiu circense davant les administracions.  

• Contribuir en el suport i la defensa del professional davant les problemàtiques professionals. 

 

2. 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.  

• Donar suport a la recerca, investigació i la creació de circ.  

• Facilitar l’exercici de la professió en un marc legal adequat i amb les  

condicions de seguretat necessàries.  

• Exigir recursos econòmics per al circ a les administracions així com ampliar possibilitats de 

finançament.  

 

3. Donar visibilitat al sector, tant a nivell de ciutat com a nivell territorial i  
Internacional 

• Fomentar valors socials i culturals a través del circ.  

• Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector  

privat.  

• Promoure la professionalització del sector i oferir un marc de continuïtat i  

estabilitat de treball a les companyies de circ, reforçant l’estructura  

empresarial de les companyies i explorant el seu potencial d’inserció en el  

mercat.  

• Ajudar en la millor interlocució entre els diferents agents.  

• Impulsar la programació i explotació de circ de caràcter professional en tot  

tipus d’espais escènics amb les condicions adequades.  

• Fomentar una major presència del circ a la societat i millorar la consideració  

social de les arts circenses.  

• Sensibilitzar les administracions i institucions culturals envers el circ i promoure  

polítiques de desenvolupament del sector.  

• Introduir el circ català en les xarxes culturals internacionals.  

 

  

Objectius específics 2022  

 
1. Avaluació i valoració del Pla d'Impuls del Circ 
2. Elaborar un Protocol Marc contra Violències Masclistes en l’àmbit del circ 
3. Conèixer, cuidar i acompanyar projectes territorials de circ 
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4. Generar contactes i accions amb Municipis i Diputacions i altres agents culturals per tal de donar a 
conèixer el circ fet a Catalunya 

5. Dur a terme les II Jornades de Sector 
6. Generar noves accions de difusió de les arts del circ 

 
 
1. Avaluació i valoració del Pla d'Impuls del Circ. 
L’APCC, en col·laboració amb el Departament de Cultura, van posar en marxa a finals del 2019 el Pla d'Impuls 

del Circ. Aquest pla ha finalitzat el desembre del 2021.És imprescindible fer una bona avaluació i valoració tot i 

que encara manquen per executar algunes accions de dues de les mesures: la Mesura d'Internacionalització, que 

tindrà una acció al Circ d'Ara mateix del Mercat de les Flors i durant la FiraTrapezi de Reus i la II Jornada de 

Visibilització d'Escoles de Formació de Circ del Territori de la Mesura de Formació.  

 

El calendari d’avaluació és el següent:  

• 2022- gener/ febrer: Procés d'avaluació i tancament del PIC: (Tancament i justificació econòmica, indicadors  

valoracions i redacció i comunicació d'un document global i tota la documentació i material associat al 

desenvolupament de les mesures)   

• 2022- febrer/març: Reunió del Grup impulsor del Pla d’Impuls (ICEC, OSIC i els caps de mesura) per consensuar 

un tancament comú a partir del document elaborat per les coordinadores de les mesures i la coordinació global 

del PIC. 

• 2022- juny: Enviament de la documentació les persones sòcies de l’APCC per consensuar el document final 

d’avaluació. Generar accions de debat participades amb tot el sector per establir les necessitats i urgències que 

es puguin avocar a un II Pla d’Impuls del Circ.  

 

2. Elaborar un Protocol Marc contra Violències Masclistes en l’àmbit del circ.  
La comissió ètica de l’APCC, a finals del 2019, va plantejar valors com el feminisme, la sostenibilitat i les cures 

dins l’organització per la qual cosa va copsar la necessitat de generar un Codi Ètic de l’entitat on plasmar aquests 

idees i valors. Previ a això, i per donar resposta a dubtes de funcionament i transparència concrets, es va 

començar la redacció d’un Reglament de Règim Intern i  un Protocol contra les Violències Masclistes i els abusos 

de poder en l’àmbit del circ.  L’APCC, la junta directiva  i la Comissió Ètica van decidir elaborar aquest  continguts 

de manera participativa i molt consensuada. Enguany hem fet l’encàrrec a una entitat especialitzada  per generar 

el procés i els continguts del Protocol. Una vegada tanquem aquest apartat, continuarem amb la finalització del 

RRI i CE. 

 

3. Conèixer, cuidar i acompanyar projectes territorials de circ.  
La creació i els espais del circ han ampliat molt el seu abast territorial. Des de l'APCC, s'està observant des de fa 

anys el desenvolupament considerable del sector de la formació en circ, la creació i producció associats a la 

iniciativa privada. A principis del 2021, gràcies a la base de dades de la XECC (gestionat des de l'APCC) s'estimava 

que existeixen uns 60 espais de circ al territori. Set anys abans, el 2014, un informe fet pel CoNCA havia permès 

identificar-ne 36. Segons l'enquesta duta a terme per l'APCC en el marc del Pla d'Impuls, hi ha 51 projectes de 

formació de circ i s'estimen 9 espais de creació. Volem posar atenció i generar diàleg i treball amb espais de 

referència com Cronopis, Tub d'assaig, La Crica, sense oblidar els projectes de la ciutat de Barcelona, per saber 

quines són les seves necessitats i objectius per ajudar a fer-los créixer, dins les nostres possibilitats i amb el 

nostre suport. 

 

4. Generar contactes i accions amb Municipis i Diputacions i altres agents culturals per tal de donar a conèixer  
el circ.  
Durant els últims anys hem estat molt concentrats en la relació amb el Departament de Cultura amb la creació i 

col·laboració per desenvolupar i gestionar el Pla d’Impuls del Circ. Ara necessitem posar més atenció en aquelles 

Institucions territorials que tenen molt a veure en el dia a dia de l’artista, el circuït i la difusió del circ.  

 

5. Dur a terme les II Jornades de Sector. 
La Jornada de sector del 2021 va ser una eina  de cohesió, coneixement i acció per estructurar nous reptes 

respecte a les realitats del circ actual a Catalunya. Cal continuar i generar rutina en aquestes trobades de sector 

molt importants. Aquest any, la Jornada estarà molt relacionada en copsar les necessitats del sector per al 

desenvolupament, o no, d’un nou Pla d’Impuls.  

 

 

6. Generar noves accions de difusió 
Cal renovar l’interès, les eines de difusió els circuïts i els contactes per afavorir la represa de la normalitat i la 

programació de circ.  
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Estratègies i activitats 2022  
 

Eines de professionalització, coneixements i recursos  
Per contribuir a pal·liar algunes de les  mancances del sector, l’APCC desenvolupa un programa d’activitats de 

millora de la formació del professional en els àmbits de la gestió, l’administració i la tècnica i la creació.  

 

Formació específica APCC   
 
Cicle difusió i distribució de circ 
Com explicar el teu projecte en 5 minuts 

 

Formadora: Daphné Malherbe  

Quan: febrer 2022 

Format: no presencial 

 

Objectiu del curs:  

Donar eines i formació a aquelles persones que volen explicar el seu projecte a persones articuladores 

(programadors, responsables culturals, periodistes...) fent un treball pràctic de síntesi i assertivitat.  

 
Com distribuir el teu espectacle de circ 
Formador: Proposta 1 - A la Pista (empresa de distribució de circ)  

Quan: abril 2022 

Durada: 3 hores 

Format: No presencial 

 

Objectiu del curs:  

Conèixer, entendre i participar del rol del distribuïdor/a. A Catalunya no és fàcil trobar aquesta figura. Creiem 

que molt pocs professionals de la gestió cultural es volen dedicar a la distribució: manca de coneixement del món 

del circ, manca circuit i manca d’experiència, però principalment dificultats per assegurar uns ingressos mínims 

per la feina a desenvolupar, per la qual cosa és l’artista membre de la companyia qui executa aquesta tasca a 

vegades sense les eines adequades.  

 

Com comunicar el teu projecte  
Formador/es: Proposta 1-  Alba Espinasa i Borja Lozano 

Quan: novembre 2022 

Durada: 4 hores 

Format: Presencial.  

 

Objectiu del curs:  

Saber on cal posar l’accent per la redacció del projecte, quins son els punts forts per la venda d’un espectacle i 

com treballar la imatge.  

 

 

Cicle salut i cures 
Preparació física conscient 
Formador/es: Sergi Romaní 

Quan: octubre 2022 

Format: Presencial. 4 hores 

 

Objectiu del curs: Treball auxiliar i preventiu per els i les acròbates amb l’objectiu de treballar i enfortir el cos, 

treballar els punts dèbils amb exercicis innovadors que ajuden a compensar parts del cos als quals no es  presten 

l’atenció necessària.  

 

Cicle seguretat en el circ i Marc Legal: 
Guia bàsica de seguretat en el circ 
Formador/es: Pep Garcia  

Quan: març 2022 

Format: No presencial. 

 

Objectiu del curs:  

Entendre i diferenciar els diferents requeriments de seguretat en el circ: RC, PRL, certificació estructures i 

muntatge en via pública. Activitat oberta als socis de Circo Red.  
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Formació transversal amb altres AAEE. Píndoles de gestió  
 
Juntament amb algunes de les associacions de professionals de les arts escèniques i gestió(Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya, Associació de Teatre per a Tots el Públics, l’Associació d’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya i l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya), 

organitzem una sèrie de formacions en diferents aspectes de gestió cultural, amb un enfocament molt pràctic. 

L’objectiu és facilitar la professionalització dels artistes i altres professionals de les arts escèniques, aportant-los 

eines i materials concrets de cara a la gestió de la seva activitat.  

 

Consells pràctics per a la sol·licitud i justificació subvencions 
Formador/es: Alfred Fort. Coordina APCC  
Quan: març 2022 

Format: No presencial. 
 

Certificat digital i facturació electrònica 
Formador/es: Sense determinar. Coordina APGCC  
Quan: maig 2022 

Format: No presencial. 

 

La nova reforma laboral 
Formador/es: Andrea Leunda. Coordina AADPC 
Quan: abril 2022 

Format: Mixte. Presencial i no presencial. 

 
 

Ajuts INAEM 
Formador/es:  A determinar. Coordina TTP 
Quan: maig 2022 

Format: Mixte. Presencial i no presencial. 
 
Conflictes i relacions personals en companyies 
Formador/es:  Moran Shoval (artista de circ, facilitadora de grups i mediadora)  
Quan: octubre 2022 

Format: Mixte. Presencial i no presencial. 
 

Altres accions amb les AAEE 
 
Enllaç  
L’Enllaç és una trobada anual (enguany serà la 5ª edició) que vol fomentar la relació entre gestors/es culturals i 

artistes de les arts escèniques a través d’un seguit de propostes formatives i relacionals.  

La jornada, gratuïta per a tots els socis i sòcies de les entitats organitzadores, es distribuirà en dues taules 

rodones liderades per professionals de reconeguda trajectòria en els àmbits de la distribució i la producció i en 

una sessió més dinàmica, a on es busca la relació interpersonal per generar coneixement mutu.  

La sessió Enllaç es farà al juny d’enguany si les restriccions ho permeten ja que és una acció que s’ha de realitzar 

de manera presencial.  

 

 

Servei d’assessorament  
 
Assessoraments bàsics 
Els assessoraments bàsics de circ de l’APCC són una eina gratuïta i un servei fonamental de l’associació amb 

l’objectiu d’ajudar en la professionalització de les persones sòcies. És tracta d’enfortir el sector a través del suport 

ofert per diversos professionals, socis de l’entitat, per tal de pal·liar mancances formatives com poden ser de 

gestió, de distribució i de comunicació.  

 

Els assessoraments  que actualment l’APCC ofereix són: 

• El pressupost d’una producció   

• Subvencions   

• Elaboració del dossier   

• Millora de la web i els recursos comunicatius  

• Coproduccions nacionals 

• Coproduccions internacionals   

• Distribució local i estatal   

• Distribució internacional - funcionament de les 
xarxes internacionals   

• Producció tècnica   
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• Assessorament sobre certificacions 
d’estructures  

•  Suport a l’empresa. La mirada del projecte   

• Formació/assessorament pedagògic   

• L’alimentació de l’artista de circ   

• Acompanyament a la transició professional. 
Proposta nova! 

 

 

La majoria dels i les professionals de la borsa d’assessors de l’APCC van començar l’any 2021 amb l’acord de fer 

una valoració als dos anys del servei.  Enguany farem una primera trobada per tal d’avaluar el servei  amb 

l’objectiu de millorar-ho al 2023.  

 

Els currículums dels assessors i assessores són els següents:  

 

Àfrica Llorens 

Artista d'Amer i Àfrica Circ Cia i membre de Coopdecirc. Àgil de naixement i organitzadora de vocació. Té 

experiència de nou anys a l’escenari i també en producció d'espectacles, gestió de la companyia, logística i 

xarxes nacionals i internacionals (l'experiència li ha ensenyat alguns trucs per portar un espectacle a Europa i a 

la resta de la península), i també sap com elaborar dossiers, excels i documents útils per fer eficaç la feina 

d'oficina. Li agrada ajudar a les persones que comencen a introduir-se en el món professional i somia organitzar 

un festival d'arts escèniques. 

 

Alba Espinasa 

Després de 12 anys de gestió de la companyia Els Joglars, ha muntat la seva pròpia distribuïdora d’arts 

escèniques i s’encarrega de companyies com Divinas, Clownic i Cia Pepa Plana entre d’altres. Ha participat en 

diferents produccions i organitzat gires nacionals i internacionals. Ha participat en diferents fires com Fira 

Tàrrega, Fira Mediterrània, Mercat de Música Viva, Mercartes, Bis Nantes (França), CINARS (Canadà), 

MADFeria, SPAF (Xina),… Gràcies a aquestes experiències ha creat Agombola Serveis Culturals per  col·laborar 

amb diverses companyies i ajudar-les a portar les seves produccions allà on vulguin arribar. Forma part de 

l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) i de l’Associació de Companyies de 

Teatre Professional de Catalunya (CIATRE) i del Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya 

(CDAEC). 

 

Anastática cultural 
Anastática cultural és la unió de dues gestores culturals, Muntsa Roca i Rita Stivala, que decideixen treballar 

juntes per promoure una altra forma d'entendre la gestió i la producció cultural. El seu és un projecte 

d'acompanyament artístic pensat des d’una òptica de suport mutu, economia dels recursos, ecologia feminista i 

activisme cultural, que posa èmfasi en la proximitat real a les artistes que acompanyen i en la proximitat a les 

seves realitats i conjuntures econòmiques i socials. 

 

Borja Lozano 

Llicenciat en sociologia i especialitzat en cultura i comunicació. Des de fa cinc anys és el responsable de 

comunicació a l'Ateneu Popular 9 Barris, on coordina, desenvolupa i acompanya les necessitats comunicatives 

del projecte. Ha desenvolupat gran part de la seva feina al voltant de la imatge i el relat, des de la realització de 

documentals fins al disseny i la il·lustració a premsa. 

 

Daphné Malherbe 

El 2000 comença a treballar professionalment en el món cultural, com a productora executiva per a 

companyies, bandes, festivals, projectes diversos i, sobretot, per a la productora musical “Arachnée Concerts et 

Production” i la sala de concerts “La Cooperative de Mai”. Des de 2006 ha seguit la seva trajectòria professional 

en l’àmbit cultural català. Ha treballat durant set anys i mig en producció i gestió a la companyia de dansa Sol 

Picó. Del 2017 al 2020 ha estat mànager de la companyia de circ Mumusic Circus. Des del gener 2021, 

continua en el món del circ com a encarregada de la distribució de Los Galindos. A més a més imparteix 

formacions diverses i assessoraments de gestió cultural, producció artística i distribució. 

 

Joan Ramon Graell 
Artista, impulsor de projectes i director de circ, coneix el sector tant nacional com internacional. Postgraduat en 

polítiques culturals, té més de quinze anys d'experiència en redacció i tràmit de subvencions, i també té un 

nivell avançat en fulls de càlcul. 

 

Jordi Juanet i Julià - Boni 
Artista de circ des de 1982, ha creat i produït espectacles amb companyies com, “Boni & Caroli”, “La Família 

Ramírez i Boni”, “Elegants”, “Los Barlou” i també en solitari, i és a més el responsable de producció i 

distribució dels espectacles en què ha participat. Va ser president de l’APCC del 2002 al 2010, i és actualment 

director artístic del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. Amb tota l’experiència acumulada, i en 

plena crisi del 2020, crea AlaPista!, empresa de gestió i producció de Circ, conjuntament amb Sílvia Compte. 

 

Juliette Beaume 
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Va estudiar Màster en estudis teatrals (2000) i en Concepció i direcció de projectes culturals (2020) i fa quasi 

20 anys que treballa en l’àmbit del circ. Ha treballat a l'Ateneu Popular 9 Barris (2002-2008) en programació i 

en l’àrea de producció de circ. S’ha encarregat també de la producció d’espectacles com a productora freelance 

(“Disparate” de Cacophonic Pictures Orkestar - Karl Stets, 2014 i “Silenzio” de Roberto Magro, 2018). A la 

Central del Circ (2009-2015) ha estat responsable de projectes internacionals i del programa de suport a la 

creació. Actualment és coordinadora del Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 a nivell sectorial. 

 

Pep Garcia 

Productor cultural i artístic a La General d’Espectacles des del 1989. Promotor de pro-gramacions, festivals i 

esdeveniments.  Especialista en teatre de carrer, circ i espectacles multidisciplinars, i mànager de gires del Circ 

Cric ( 2002-2008) i del Circ Raluy ( 2011- 2021). Ha treballat com a productor tècnic i ha estat director tècnic 

de Fira Mediterrània Manresa en el període 2000-2011. Promotor de concerts amb ENCONCERT (amb músics 

com Sabina, Serrat, Jarabe de Palo, Gossos, Sopa de Cabra, Els Pets o Manolo García). 

 

Sonia Martinez 

Gestora cultural formada a França on ha treballat en producció en teatres, festivals i amb la companyia de 

teatre gestual amb carpa Escale. Més tard a Barcelona ha format part de diversos equipaments culturals de la 

ciutat com l’Antic Teatre- Espai de Creació, APPC, Ateneu Popular 9 Barris, i participat en polítiques culturals, 

desenvolupat tasques de programació, de gestió de projectes internacionals, de creació i producció artística. 

 

Tamar Aguilar 
Tamar Aguilar, és enginyera de Telecomunicacions i gestora cultural. Ha portat durant 7 anys la gerència del 

Teatre del Raval de Barcelona, i actualment s’encarrega de la Captació de Fons i Subvencions al Centre de les 

Arts del Circ Rogelio Rivel, compaginant aquesta tasca amb d’altres feines freelance, com ara la confecció 

d’àudiollibres a l’ONCE, la redacció de columnes al Diari del Raval, i l’assessoria en diferents projectes 

sòcioculturals. És cantaire de l’Orfeó Català des del 1984, i ha estat membre de la seva Junta durant 8 anys. 

 

Ignasi Gil 
Diplomat en arts circenses per l’Escola Nacional de Circ de Brasi.l Creador de les companyies Elegants i Àticus. 

Format en “Tècnica i seguretat” per la AERISC. Assessor nutricional format com a Ecoxef i Màster en 

alimentació crudivegana. 

 

Adrian Schvarzstein 

Artista i director de circ, barreja de diverses nacionalitats, però català d'adopció,  treballa en el món del circ des 

de fa més de 25 anys en companyies de tot el món com el Circus Ronaldo Belga, Circus Younak a Eslovàquia, el 

Circus Zanzara a Holanda, etc. Ha creat i dirigit diversos espectacles: Circus Klezmer, en gira durant dotze 

anys, així com espectacles de teatre de carrer, circ i fins i tot òpera barroca. Adrian Schvarzstein ha treballat en 

més de 72 països del món. 

 

Gebra Serra Bosch 

La seva trajectòria s'ha desenvolupat en diversos sectors de la gestió cultural i s’ha espe-cialitzat en arts 

escèniques. Disposa de gran experiència en producció audiovisual, ja que durant anys va treballar com a cap de 

producció i com a directora de producció en diversos projectes. Ha estat tècnica de cultura d'un ajuntament i ha 

treballat en diversos projectes culturals com a freelance. Actualment i des del 2015 és gerent i productora 

executiva de la companyia de circ contemporani Ciclicus i és coordinadora de la Fira Trapezi de Reus des del 

2017. 

 

Rat Serra 

Artista, membre de la companyia Circ Pistolet. És sòcia fundadora de La Crica de Manresa, organitzadora del 

Festivalet de circ de Manresa i col·laboradora en la programació del Kursaal. Ha estat coordinadora tècnica de 

la Producció Nacional de Circ. 

 

Manuela Gracián 

Sòcia fundadora de Labonita.coop, una cooperativa multidisciplinar de gestió i producció d’artistes de circ, 

teatre, música i dansa. Manuela Gracián desenvolupa una tasca d’assessorament molt important en el sector 

del circ. 

 
Teresa Petit 
Membre de la recentment creada Xarxa de productores; és productora a la Companyia Obskené. 

 

Mariona Castells 

Va treballar en el departament de comunicació de l’ICUB (Ajuntament de Barcelona) i actualment treballa com 

a freelance en projectes diversos. Ha col·laborat amb l’agència Art republic, dedicada a la internacionalització i 

distribució d’arts escèniques i s’ha encarregat de la producció de Barris en Dansa amb la Companyia Iliacan. 

 

Andrea Martínez 

Animadora sociocultural, animadora de circ, formadora d'infants, joves i adults, formadora de formadors, 
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artista i música.  Fundadora de Circ Menut i d'Encirca't, escola de circ a Arenys de Munt, on treballa com a 

directora i formadora juntament amb Serena Vione. Col·labora amb la xarxa EYCO, i hi duu a terme diferents 

projectes europeus en matèria de pedagogia de circ. Es cofundadora de la FEECSE, on coordina i imparteix la 

formació de formadors i formadores. Membre de la comissió de formació de l'APCC,  ha programat diferents 

cursos de formació de formadors i formadores i participa en grups de treball. La pedagogia que aplica té una 

mirada integrativa, inclusiva i que fomenta valors socials i de creixement personal, tot combinat amb la pràctica 

i aprenentatge de l'art del circ. 

 
Sergio Baños 

Orientador i formador en habilitats comercials, comunicació d'equips i direcció de manera individual, així com 

assessors (coach) de sistemes i organitzacions. 

Està especialitzat en formacions destinades a recuperar i visibilitzar els recursos professionals de cada persona 

per a destinar-les a l'excel·lència professional i a la gestió del canvi. Des de l'any 2010 imparteix cursos en 

diferents organitzacions públiques i privades mitjançant diverses tècniques aplicades que van des de sessions 

basades en l'experiència i el dinamisme dels equips, a tècniques de reducció d’estrès basades en Mindfulness 

per a la salut laboral. 

Sergio Baños s’ha format també actor de teatre, professor i  director de teatre terapèutic, estudis que 

complementen el  seu perfil per ajudar-nos a treballar amb un grup d'artistes de la dansa i el circ. 

L’any 2021 es van triplicar el número d’usos dels assessoraments respecte el 2020.   

Assessorament especialitzat en l’àmbit jurídic, laboral i fiscal  
 
Des de finals del 2019 l’APCC disposa del seu propi servei especialitzat amb l’advocada  Andrea Leunda amb una 

dedicació de 6 hores mensuals. L’advocada respon a consultes relacionades amb el marc jurídic, laboral i fiscal 

i poden fer-lo de manera presencial (o no presencial) com assessorament al soci de manera individualitzada, per 

telèfon o per Mail.  

Aquest servei és un servei imprescindible de l’associació.  

 
Assessorament especialitzat marc legal. Proposta nova 
 
Al sector cultural i en concret, al sector del circ, cada vegada hi ha més dificultats de caire burocràtic, 

administratiu i de controls i requeriments de seguretat, entre altres. 

L’APCC vol generar un aprenentatge i acompanyar en aquestes qüestions que moltes vegades s’escapen dels 

nostres coneixements. És per això que creiem important tenir un suport extra en temes referits al “Marc Legal” i 

encarar aquestes dificultats amb una mirada complerta, per tal d’oferir solucions com a entitat.  

A tall d’exemple volem disposar d’un acompanyament respecte a la legislació de les homologacions tècniques, 

permisos, prevenció de riscos laborals (cada vegada més incomprensibles), titulacions, licitacions…  

Sabem que aquest servei que ara pressuposem és molt obert i potser massa divers, però cal assentar les bases 

durant aquest any amb diferents experiències per veure la seva importància.  

 

Bancs recursos pedagògics i de gestió  
 
Durant 2020 vam començar el procés de renovació de les fitxes pedagògiques que l’associació posa a disposició 

de les persones sòcies. És una eina de consulta per introduir-se en temes concrets com la producció, la gestió i 

la distribució de circ.  

  

Noves fitxes pedagògiques per a 2022 

• Bones pràctiques de contractació. Enfocat a les companyies de circ per saber quin són els seus drets i 

deures contractants, més un seguit de recomanacions.  

 

 

Diàleg amb agents i institucions i treball en xarxa  
 
Diàleg institucional   

 
Conscients de la importància de la relació i incidència de les polítiques culturals en el desenvolupament del nostre 

sector, l'APCC és l’agent d’interlocució legitimat per representar el sector del circ a les diferents administracions. 

Treballem conjuntament per a donar visibilitat al circ, trobant espais de promoció, difusió i polítiques de suport 

a les arts del circ. Un clar exemple és el Pla d’Impuls del Circ, en relació amb  el  Departament de Cultura de la 

Generalitat i també amb altres administracions  que col·laboren.  Les relacions que hem tingut durant la crisi de 

la CoVid 19 també són un exemple, per poder traslladar a l’administració les necessitats i opinions del sector.  

 

Enguany L’APCC manté aquests canals de comunicació amb objectius concrets:   
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• Avaluació del I Pla d’impuls del Circ i seguiment  i elaboració d’un nou Pla d’Impuls del Circ- Generalitat 

de Catalunya  

• Participació activa en les trobades amb els diferents departaments, amb demanda proactiva.  

• Participació en la comissió de la Fira Trapezi- Generalitat de Catalunya  

• Participació en la Comissió de Cultura de Barcelona- Ajuntament de Barcelona  

• Mantenir la relació amb el CONCA  i col·laborar en totes les seves demandes. 

• Contactes amb Ajuntaments, Municipis i Diputacions per donar a conèixer el sector.  
 

 

AAEE Articulades  

 
L’APCC treballa en col·laboració amb altres associacions articuladores del sector de les arts escèniques.  Al 2021 

continuem amb el grup motor, format per l’AdPC, la APdC, TTP i APCC per tal d’articular reptes de futur 

compartits i  amb la intenció de generar també metodologies compartides.    

 
La proposta és continuar treballant en base a 3 blocs que creiem que és prioritari:  

   

1. Contractació: amb accions com la revisió del conveni col·lectiu de teatre, les condicions de taquillatge, 

les condicions de caixet, aspectes laborals/ contractacions, gestió dels drets d’autor, representació 

sindical, riscos laborals, etcètera… posant en comú totes les accions que es fan per separat.   

2. Educació i formació: tant pel que fa a l’homologació de la formació d’escoles com a la formació interna 

que puguem fer com a entitats, criteris de qualitat artística professional, etcètera.  

3. Difusió: donar visibilitat al sector, generar circuits, treballar la visibilitat, la comunicació externa, gestió 

i recuperació de públics, etcètera… posant en comú totes les accions que es fan per separat.  
 

 

Xarxes de sector  

 
Xarxa local 
 
La XECC és la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya, (37 espais) públics o privats que ofereixen recursos per a la 

creació, l’entrenament, la formació, la producció, l’exhibició o la distribució de circ amb l’objectiu compartit de 

difondre i promoure aquesta art escènica.  

La XECC és un projecte promogut per l’APCC a l’any 2013 que agrupa i vol articular tots els espais de circ al 

territori desenvolupant reunions on es donen a conèixer aquest espais entre ells i es comparteixen problemàtiques 

i solucions.   

Durant aquest any és objectiu de la XECC generar la proposta per la coordinació del Dia Mundial del Circ.  
Molts projectes associats a la XECC són espais de formació, per la qual cosa enguany es centrarà molt l’activitat 

en la Jornada de Visibilització d’escoles, on l’APCC ofereix tot el suport i la creació de la nova federació.  

 
Xarxa estatal  
 
CircoRed és la Federació d’associacions de professionals de circ d’Espanya.   

Més de 600 professionals integren aquesta xarxa que engloba tots els estils de circ i formats. 

El seu objectiu és promoure i desenvolupar el circ professional a l'estat espanyol, apropant el circ als espectadors, 

reivindicant la seva presència als circuits i festivals, promovent la seva presència en fires i festivals i defensant la 

seva presència en els programes de suport públic. 

  

L’APCC, impulsora de la federació fa 12 anys, forma part de la Federació, participa activament en CIRCORED, 

formant part de la comissió de representants amb un membre de la junta i la gerent de l’entitat. L’APCC assisteix 

al congrés Circo Red. 

  

Xarxa Internacional 
 
Circostrada Network és una plataforma europea d’arts de carrer i circ, dedicada al intercanvi d'informació, 

observació i desenvolupament professional. Amb més de 50 membres de 17 països, la xarxa treballa per a 

desenvolupar l'estructuració i el reconeixement d'aquest sectors a Europa. Artcena, Centre Nacional Francès de 

les arts dels circ, de carrer i del Teatre, assumeix la secretaria general de la xarxa.   

L’APCC participa en aquesta xarxa com a entitat gestora de La Central del Circ.  

 

Informes tècnics 
 
L'APCC, en el marc de la seva participació respecte la transformació i desenvolupament de les polítiques culturals 

que li afecten, actua com a entitat consultora i adopta un paper d'assessora per a fixar un marc d'actuació de les 

polítiques públiques cap al circ definides des d'una perspectiva oberta i en diàleg. És imprescindible en aquesta 

tasca donar dades cada vegada més objectives i contrastades.  
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Durant el 2022 l’APCC impulsarà els següents informes:  

• Enquesta de companyies de circ 2021. Aquesta guia ens serveix per tenir una mirada sobre el sector segons 

dades més aproximades a les reals. Des del 2018 que elaborem aquesta guia feta per un sòcia de l’entitat. 

• Recull de dades de les pèrdues i anul·lacions durant la crisi de la sisena onada de la CoVid- 19. 

• Els espais de residència. Condicions i contraprestacions 

 

Cohesió de sector 
 
Entenem la cohesió en el sector del circ com la unió entre les persones i els projectes, respectant totes les 

diferències i característiques amb la finalitat de per formar una unitat estable i estructurada, no monolítica sinó 

variable i flexible, garantint així la continuïtat.   

Ser una associació cohesionada, nombrosa i representativa és fonamental per garantir la consecució dels 

objectius. 

  

Per aquesta raó, desenvolupem accions en clau sectorial, com el reforç dels estatuts i codi ètic de l’entitat així 

com programes d’acollida, mediació i diàleg.   

  

Comunicació amb socis/es  

 
Cal remarcar  bona part del temps dedicat a l'APCC se significa en aquesta tasca imprescindible.  

Una de les persones treballadores de l'oficina, i la resta de manera transversal, manté el contacte constant i 

directe amb les persones associades a través del mail, telèfon o directament a l'oficina. Significar, dignificar  i 
temporalitzar aquesta tasca és importantíssim, sense oblidar la tasca que de manera militant i voluntària fan les 

persones membre de Junta de l’associació.  

 

II Jornades del Sector del Circ 
 
L'any 2021 es van dur a terme les primeres Jornades de sector. Un model de trobada, de reflexió i de debat que 

no s'havia realitzat des de l'aparició de l'associació el 2004. 

Les Jornades, a les quals van assistir una vuitantena de persones vam permetre una reflexió interna del sector en 

la seva diversitat, estàtiques, perfils i edats i ens va permetre discutir en comú quins són alguns dels reptes que 

ens ajuden a marcar les línies d'actuació i objectius. 

Durant les jornades es va generalitzar la idea que aquestes havien de ser anuals, que la necessitat de discutir i 

posar en comú era imprescindible i que les assemblees no poden complir aquesta tasca. És per això, que les 

Jornades del Sector es plantegen amb una periodicitat anual.   
 

Proposta data Jornada de Sector: 28 d’abril 

 
Objectius de la jornada:   

• Aprofundir en els debats de sector i identificar nous reptes.  

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

• Plantejar propostes i accions concretes a curt i mig termini  

• Reforçar la cohesió i la confiança en el sector   

• Apropar les diferents generacions de professionals del circ  que en  formen part del sector  

 

 

Accions captació nous/es sòcies/es  
 
Un dels objectius bàsics de l'APCC és donar tot el suport a l'artista professional per tal d'exercir amb la màxima 

qualitat i garanties l'activitat de circ.    

L'artista jove, o sense experiència en el món laboral té molts dubtes que no s'han pogut resoldre en la seva 

formació o millor dit, no s'han pogut practicar.   

El soci o sòcia nova potser desconeix fins quan es pot implicar en l’associació i potser per  l’artista nouvingut, 

està rebent molta informació nova que fa que se li faci difícil enfocar quina és la tasca de l’APCC.   

 

Amb l’objectiu que la persona que es faci sòcia tingui més clar què és l’APCC, acompanyada per un altre artista, 

generem aquest programa bàsic d’acompanyament  

Accions del programa d’acollida:    

• Fer una bossa de persones que puguin fer una acollida o benvinguda als nous socis/es . L’acollida es pot 

fer pot fer a través d’una conversa de telèfon o bé, a través d’una trobada.    

• Sessió informativa al Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel.   

• Bonificació de la quota d’estudiant (a partir dels 16 anys fins un any després que han acabat els estudis).  
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• Espai  i baner en web més una noticia al web i al  butlletí  i difusió a les xarxes 
 

 

Reglament codi ètic i Protocol per a l’Abordatge de les Violències sexuals  
 
Les violències derivades per raó de gènere, són un greu problema que afecta a la societat i evidentment també al 

nostre sector.   

Derivat de la creació del Reglament de Regim Intern, que no és prou específic per vigilar i actuar davant les 

denuncies i que no aporta cap mesura de prevenció d’aquestes violències, i també, impulsat amb més força 

davant la necessitat de dotar d’un marc legal i legitimat a la bústia de denuncies  contra les Violències Masclistes 

de La Central del Circ, és urgent per  l’APCC generar un Protocol Marc que serveixi al sector en el seu conjunt.  

  

 

L’Apcc durà a terme l’elaboració d’un Protocol Marc contra les violències masclistes en el sector del 

circ, amb l’acompanyament de l’entitat Fill a l’agulla, entitat amb el coneixement i l’experiència 

d’altres accions prèvies de mediació amb l’APCC.  

La proposta de Fill a l’Agulla parteix de la base que l’elaboració d’un protocol ha de ser participativa 

i, en si mateixa, un primer pas per al canvi de cultura d’una organització, garantint així que estigui 

aterrat a la realitat del sector, que la comunitat s’apropiï d’aquestes eines i del seu sentit i que sigui 
una oportunitat per a la creació de comunitat.  
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Objectius de la proposta:  

• Obrir un espai on compartir sentirs, vivències, aprenentatges i tensions derivades del procés de gestió 

d’agressions masclistes realitzades fins al moment.  

• Fer un procés comunitari de sensibilització i de canvi de cultura vers les agressions masclistes i LGTBfòbiques 

per a poder-les identificar i fer-los front. Passar de la cultura de la normalització, negació i impunitat a la cultura 

del compromís amb la seva erradicació i la presa de responsabilitat pels danys que generen.  

• Dissenyar un protocol marc de gestió d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques per a l’APCC que sigui adaptable 

a les diverses necessitats i realitats de les professionals que formen part de l’entitat.  

 

Accions: 

1. Sessió per compartir i processar: espai per contenir i elaborar el procés viscut fins ara en relació amb el tema 

entre l’APCC i la Central del Circ (el conflicte derivat del cas concret d’assetjament).  

 

2. Dos sessions només per a dones i persones no-binàries per a recollir informació sobre quin tipus d’agressions 
i microagressions es donen en el context del circ i quin tipus de suport caldria per a atendre aquestes situacions 

(entre iguals, de la institució, etc.). Aquesta informació alimentarà després del protocol. Aquest espai també 

servirà per donar cabuda als potencials conflictes i diversitat de visions que tingui aquest col·lectiu en relació 

amb les gestions fetes fins ara (3 hores cada sessió).  

3. Dos sessions només per a homes cisgènere enfocades a identificar la violència que exerceixen i els seus 

privilegis com a homes, aprendre a fer-se responsables dels impactes que generen les seves actituds i 

comprometre’s a ser agents actius en l’erradicació de la violència exercida pels seus iguals. Tot això respecte al 
context específic del circ. Per tant, serà un espai on fer-se preguntes i trobar respostes. Per exemple: com 

gestionar el contacte físic perquè sigui sa i segur? Aquest espai també servirà per donar cabuda als potencials 

conflictes i diversitat de visions que tingui aquest col·lectiu en relació amb les gestions fetes fins ara. (3 hores 

cada sessió).  

4. Dos sessions mixtes on posar en comú el treball fet en els espais no-mixtes i reflexionar sobre com volem que 

siguin les relacions a partir d’ara amb tot allò après i notar com ha de ser el protocol marc per a promoure les 
relacions i l’ambient que volem. (3 hores cada sessió). Durant aquestes sessions buscarem persones 

interessades a estar en una comissió que co-lideri la creació del protocol, que ens ajudin a situar-nos i puguin 

donar-nos feedback.  

5. Creació de la comissió de treball sobre el protocol formada per les membres de la junta directiva de la APCC 

i altres persones interessades.  

6. Redacció del protocol per part de Fil a l’agulla.  

7. Avaluació de la proposta  

8. Presentació i potencial aprovació del protocol per part de l’assemblea. També es proposa que l’assemblea 

inclogui un espai d’honrar el camí recorregut i de celebració dels aprenentatges del protocol, amb un caràcter 

relacional i festiu.  

 

 

Gestió de la fàbrica de creació La Central del Circ  
 
L’APCC gestiona La Central del Circ· Fàbrica de creació de Circ de l’Ajuntament de Barcelona amb projectes 

europeus de cooperació que nodreixen d’activitat el centre. Aquests projectes compten amb un finançament propi 

i un equip de gestió específic fora del pressupost d’activitats de l’associació de professionals que aquí es 

presenta.  

La missió de La Central del Circ és el suport a les arts del circ acompanyant projectes artístics en els àmbits de 

la creació, gestió, producció i difusió, afavorint el desenvolupament de noves tendències artístiques i generant 

sinèrgies amb les altres arts. La Central del Circ és una fàbrica de creació que ofereix als professionals de circ 

diversos espais dedicats a l’entrenament, assaig, creació i producció de nous espectacles de circ, juntament amb 

els recursos necessaris per gestionar-los.  

El fet que La Central del Circ estigui gestionada per l’APCC dota el projecte d’una riquesa, consens i implicació 

que va més enllà del d’una gestió d’un equip independent, ja que l’APCC garanteix el contacte directe i constant 

amb el sector i recull les sensibilitats de tot el col·lectiu. A la vegada, La Central del Circ, en tant que gestionada 

per l’APCC, és reconeguda pel conjunt de Professionals com un projecte comú, amb garantia de transversalitat, 

visió global i voluntat de cooperació en tots els àmbits del món circense.  

 

Suport tècnic i coordinació ajudes a les infraestructures dels espais de circ 
 
Una les mesures del Pla d’Impuls del circ es la Mesura d’Infraestructures. Aquesta mesura requereix d’una figura 

de coordinació que no pot ser finançada a través del mateix PIC i de la qual l’APCC ha assumit els costos d’un 

professional responsable des de l’inici.  Aquest professional ha de:  

• Revisar  les bases de la línia de Subvenció d’infraestructures de circ de l’OSIC 2021-2022. Fent seguiment de 

les bases i proposant canvis, si escau.  

• Motivar a presentar-s’hi i resoldre dubtes durant el temps que la convocatòria estigui oberta.  
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• Seguiment posada en marxa finançament i primera justificació (presentació memòria inicial per part dels 

projectes i primer pagament)  

• Memòria procés ajut 2021-2022  

• Memòria global de la mesura (compilar dades 20-21 i 21-22) 

 

Difusió de les arts del circ, mercats i internacionalització  
 
Participació a fires i mercats  

 
Des de fa anys, l’Associació assisteix a fires i festivals de circ i arts escèniques, de manera presencial i en alguns 

casos amb estand propi, amb la intenció de ser un punt de trobada i informació dels socis i per la resta 

d’interessats en el circ català.   

De manera regular participem amb estand propi la Mostra d’Igualada i la Fira Tàrrega. En funció dels formats per 

les edicions del 2022 l’APCC participarà activament.   

 

Fira Trapezi  
La Fira de Circ Trapezi a Reus és la Fira estratègica del circ, per tant i en base a la demanda del sector i la 

col·laboració amb les diferents institucions que en formen part, participem de la comissió de seguiment per vetllar 

perquè es compleixin els objectius que en té assignats aquesta fira estratègica.   

A banda de la participació a la comissió mantenim un diàleg molt fluid amb la direcció artística, generant un 

espai de confiança per compartir les opinions diverses al voltant de la Fira, així com un diàleg directe amb l’Institut 

de Cultura de Reus.  

L’APCC està convidada a organitzar una acció professional a la Fira Trapezi. Aquest any tornem  a la normalitat i 

posem èmfasis de nou en generar la trobada entre artistes i companyies de circ i programadors/es a l'espai 
professional de la Fira Trapezi de Reus del 12 al 15 de maig, generant el format de speed meeting.  
 
L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar que socis i sòcies puguin presentar els seus espectacles i projectes a 

programadors/es interessats en propostes de circ, també a nivell internacional. . 

 

Fira Tàrrega  
Com en d'altres ocasions, l'APCC comptarà amb un estand paraigües a la Llotja de Fira Tàrrega del 8 al 11 de 

setembre. Les companyies i artistes associats podran deixar el seu material de difusió i podran utilitzar per reunir-

se amb programadors i programadores i altres professionals. 

Amb la resta d’AAEE generarem una trobada amb programadors i companyies i acompanyarem als projectes que 

ho necessitin per estructurar la seva estratègia i comunicació.  

 

Altres Fires i Festivals 
Amb la Fira d’Igualada, La Fira de Manresa i el Festival Temporada Alta mantenim convenis de col·laboració.  

Enguany també assistirem a Circored Market.  

 

Relacions del Circ amb el Món Empresarial  
 
Amb motiu de les demandes recollides en el Pla d’Impuls del circ, es van generar unes trobades entre persones 

provinents del món del circ i directors de comunicació i recursos humans de diferents empreses que entenen la 

cultura com aliada als seus objectius empresarials i de retorn social. 

Durant el 2022 mantindrem el lligam entre l'APCC i aquestes persones buscant relacions específiques i també 

compartint alguns materials generats durant l'any passat, com el vídeo "Què és el Circ?" 

Però amb una d'aquestes empreses ja hem fet un primer lligam que volem que sigui una oportunitat per apropar-

nos  a unes metodologies, noves possibilitats de finançament, i la creació d'un projecte que busca el maridatge 

del circ i la Salut. 

 

Projecte amb l’Hospital Cínic “Salut i circ”  
 
Que el circ i la salut guarden una relació propera és evident i coneguda per al sector: diversos projectes de circ 

social i espais de formació ho porten treballant des de fa anys i Catalunya és un referent. Les persones amateurs 

que practiquen circ ho fan perquè és una activitat física saludable, no competitiva i creativa. La practica i 

aprenentatge de circ fomenta hàbits saludables a nivell físic i social, genera el desenvolupament de la creació 

artística, la millora del domini psicomotor del propi cos, el desenvolupament de la capacitat d’interrelació 

personal, la capacitat d’expressar la pròpia opinió, la utilització del temps de lleure de manera creativa i no 

consumista, la dinamització comunitària i la promoció de la cohesió social. 

 

Amb l’Hospital Clínic hem generat una relació a través de la mesura del Pla d’Impuls Circ i Món empresarial, i 

estem en converses i generant  un avantprojecte en  qual el circ es pot introduir dins de algunes de les línies 
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estratègiques de l’Hospital per tal de presentar als finançadors privats del Consorci de l’Hospital Clínic. Posarem 

atenció a: Rehabilitació, Maneig del dolor, Final de la Vida, Cuidar al cuidador/família.  

 
Per l’elaboració més en profunditat d’aquest projecte (no per al seu desenvolupament) comptarem amb una petita 

comissió d’expert/es amb trobades remunerades, que en qualsevol cas elaborarà uns materials força interessants 

per al sector, que creu clau la relació amb l’àmbit de la salut.  

 

Guia de companyies  
 
El 2017 l’APCC va publicar la Guia de companyies de l’APCC, amb informació sobre unes 80 companyies 

associades i els seus espectacles. Des del 2018 s’han fet  dues actualitzacions dels continguts en la seva versió 

online, i hem arribat a un total 120 companyies.  

Amb la nova web transitarem de la guia de companyies a un arxiu actualitzat de la guia d’espectacles amb un 

sistema d’etiquetes eficient. 

  

Necessitem repensar quina és la difusió que en podem fer d’aquesta eina, posar-la en valor i avaluar l’eficàcia.  

De moment plantegem aquestes accions de difusió:   

• Difusió de la guia de companyia a Fires de arts escèniques. Difusió de la guia a Trapezi, Tàrrega i Igualada  

• Difusió de la guia als espais de programació E3  

• Enviament a xarxes de programació  de les diputacions 

 

Difusió del material #ressonacirc 
 
Durant el 2021 hem fet un dossier especialment pensat pels mitjans de comunicació i responsables de continguts 

que explica el Circ a Catalunya en l’actualitat.  Aquest dossier es diu #ressonacirc i s’ha fet en col·laboració amb 

l’Àrea de Públics de l’ICEC.  

La seva difusió està encarregada a una empresa de comunicació i el seu finançament ha estat garantit pel 

departament,  però l’APCC durant el 2022 ha de participar d’aquetes accions així com garantir-ne d’altres.  

El dossier serà presentat en diferents fires i festivals amb l’objectiu de donar-lo a conèixer:  

- Fira Trapezi  

- Fira Tàrrega 

 
El dossier s’enviarà a tots els agents difusors de circ i arts escèniques, per tal que en tinguin constància, així com 

per inserir-lo en les seves webs i comunicacions.  

Es farà una comunicació especial a través d’Instagram (explicat a pla de comunicació)  

 

 

Dia Mundial del Circ  
 
Cada any es convoca el Dia Mundial del Circ, i durant la quinzena anterior es promociona l’activitat que es genera 

a tot Catalunya per la seva celebració. A més, i per difondre totes les activitats organitzades arreu del territori, 

des de l’APCC  s’edita una agenda on line  amb la informació subministrada pels socis i sòcies. Aquesta agenda, 

amb més de 30 propostes de circ, també es difon a través del web, dels butlletins i de les diferents xarxes socials. 

 
L’APCC ofereix un estímul econòmic per les activitats amb una ajuda a un espai concret del territori. Encara no 

està decidit en quin espai es farà les celebracions centrals del Dia Mundial del Circ. 

 

Data: 23 d’abril  

Lloc La Bau (Les Franqueses del Vallès)  

 

Col·laboració amb els premis de circ  
 
Els premis de circ Zirkòlika reconeixen i donen lloc al treball dels professionals, els serveixen d’estímul i són al 

mateix temps un important element de difusió per a la persona o projecte guardonat. En aquest sentit, l’APCC 

defensa la presència del circ amb una categoria pròpia, la categoria que reconeix a la Millor Iniciativa de Circ 

amb un premi econòmic en forma de donatiu. 

Al 2022 continuem treballant i col·laborant en pro d’uns premis de circ de qualitat.    

 

Agenda de Nadal  
 
Aprofitant l’increment de programació de circ durant les dates de Nadal, dissenyem una agenda específica, 

online, on recollim els espectacles de circ i tallers organitzats pels nostres associats/des durant els dies de Nadal. 
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Aquesta agenda es dona a conèixer a través de mailings i també a través d’anuncis a la xarxa social Facebook 

que ens permeten arribar a persones que no segueixen la nostra pàgina i així ampliar-ne les persones receptores.  

 

Altres accions de difusió 
 
Jornada E3 – Circ des de la Butaca 
En una  relació d’ avaluació de la Producció Nacional de Circ amb els teatres E3 (Equipaments escènics i musicals 

locals multifuncionals) vam constatar que alguns teatres no rebien la informació sobre els projectes de circ de 

mig o gran format que són susceptibles de ser programats.  La intenció d’aquests espais és  seguir programant 

circ, i fins i tot incrementar-ne,  però cal facilitar-los  més la informació.  

L’APCC organitza  una jornada on-line amb tots els programadors i programadores dels teatres E3 amb 

presentacions de tots els espectacles de circ de sala de mig/gran format. Prèviament les companyies han rebut 

una formació específica (teòrica i pràctica) per presentar els seus projectes i es generarà un dossier amb totes 

les propostes de mig-gran format de circ per la seva difusió. Serà el 3 de  març del 2022 

 
Suport a les jornades de visibilització d’escoles del territori  
La 2ª Jornada d’Espais de Formació en Circ vol donar continuïtat i ampliar la feina encetada a la 1ª Jornada 

organitzada pel CAC Rogelio Rivel el 19 de juny 2021 a l’Arts Santa Mònica (Barcelona).  

Un grup motor conformat per entitats i persones relacionades amb la formació de circ està treballant en 

l’elaboració de continguts i línies d’aquesta 2ª segona Jornada en la qual estem presents també des de l’APCC.  

La Jornada se celebrarà en una data encara a determinar entre finals d’abril i finals de juny 2022. Congregarà 

entre 60 i 120 persones del món de la formació en circ i s'hi realitzaran les següents activitats: taules de treball, 

debats en format assembleari, actuacions d’alumnes d’escoles de circ i possible presentació oficial d’un ens 

articulador propi del sector de la formació. 

Com APCC, sense ser part coordinadora, col·laborarem activament. 

 

Butlletins regulars d’informació  
L’APCC utilitza el correu electrònic com a eina de comunicació bàsica amb els seus socis i sòcies. Setmanalment 

enviem un butlletí amb notícies, agenda, informació sobre subvencions, convocatòries, ofertes de feina i altres 

informacions que poden ser útils als professionals del circ. A més, també enviem per mail informacions puntuals 

sobre les nostres activitats.  El percentatge d’obertura dels nostres butlletins es situa per sobre del  

50%, un percentatge elevat si tenim en compte les mitjanes usuals d’aquest tipus de comunicació.   

 Paral·lelament, i de forma quinzenal, enviem un butlletí a públic general interessat en l’actualitat i l’agenda de 

circ, actualment tenim 400 persones que reben aquest mail.   

A través de les xarxes socials fem suport a la comunicació del Circ , posant especial atenció en les accions de 

difusió de les arts del circ.   

  

Indicadors d’avaluació de les activitats i resultats esperats  
 
Estem en continu contacte amb els socis i sòcies. De manera habitual, així com després de cada acció, preguntem 

a les persones participants la seva valoració.   

De la mateixa manera estem en constant diàleg per entendre altres posicionaments, idees i maneres d’entendre 

l’associació.   

Les comissions i els grups de treball són termòmetres de les necessitats del les sòcies i del sector en general.   

Ara bé, per tal de tenir informació de manera sistematitzada tenim uns indicadors que ens serveixen per copsar, 

i en cas de necessita, activar noves accions, tant internes com externes.  

 

Indicadors d’avaluació  

•L’opinió dels associats en el debat en comissions i assemblea.  

•L’opinió del sector en les xerrades sobre temes d’interès.   

•Les inscripcions dels professionals a l’oferta de l’APCC i de La Central del Circ.   

•L’índex d’assistència a les activitats obertes al públic general.  

•La resposta del sector i del públic en general a les activitats promogudes per l’APCC.  

•Les estadístiques del Departament de Cultura sobre el sector, tant de gires com de programació estable.  

•Les estadístiques del Departament de Cultura sobre les companyies de circ.  

•La presència del circ a les polítiques culturals.  

•La presència del circ als mitjans de comunicació.  

•Enquesta de companyies   

•Per avaluar les activitats proposades, l’associació realitza les següents accions:  

•Enquestes de satisfacció dels cursos a l’alumnat  

•Enquestes de valoració del programa anual d’activitats als socis  

•Consultes d’opinió als socis i professionals sobre el sector  

•Buidat de premsa  
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Resultats esperats  
Els resultats esperats pel sector del circ són:  

•Enfortiment de la professionalització del sector i millora de les condicions laborals i de seguretat  

•Millora de l’oferta formativa  

•Millora de la relació i diàleg amb l’administració  

•Millora del circuït d’exhibició  

•Millora de les instal·lacions i finançament dels espais d’assaig i creació  

•Augment de les producció i coproduccions d’espectacles de circ  

•Millora dels circuits: augment de la programació estables, consolidació dels festivals, coordinació de gires 

circenses, etc.  

•Sensibilització del públic en general envers el circ  

 

Els resultats esperats per l’associació són:  

•Increment de la cohesió del sector i la representativitat de l’associació  

•Increment del nombre d’associats  

•Afluència de professionals a les activitats de l’APCC i a la Central de Circ  

•Millora dels serveis als socis  

•Treball en xarxa de les entitats involucrades  

•Millora dels canals participatius i participació  

 

  

Entitats col·laboradores  
  

Institucions  

• Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya   

• Institut Català d’Empreses Culturals 

(Direcció d’Arts Escèniques, Servei de 

Desenvolupament Empresarial-SDE, Àrea 

de Públics i  Àrea de Mercats)   

•  Direcció General de Promoció Cultural i 

Biblioteques 

• Consorci Institut Ramon Llull 

• Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

(CoNCA)  

• Ajuntament de Barcelona  

• Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)  

• Consell de la Cultura de Barcelona  

• Districte de Sant Martí  

• Pla de Barris (Besòs)   

• Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya  

Institut Català de les Qualificacions 

Professionals (ICQP)  

• Servei d'ordenació d'Ensenyaments de 

Règim Especial 

•  

 

  

Entitats sectorials de l’àmbit català  
Totes aquestes entitats d’una u altre manera tenen i 

han pogut tenir relació amb l’APCC: 

La xarxa de Centres Cívics de Barcelona; INEFC; 

Institut del Teatre; Biblioteca de Nou Barris 

(especialitzada en circ); CoopdeCirc; Revista 

Zirkolika; Associació Contaminando Sonrisas; 

Plataforma d’Arts de Carrer; Òmnium Cultural 

(Bages-Moianès) ; Gente colgada; Associació El circ 

petit; Escola de circ Rogelio Rivel; Ateneu Popular 9 

Barris; Circ de les Musaranyes; El galliner; El 

Almacen; Antic Teatre; El Negro y el Flaco; Piccolo 

cirkus espai de creació; Escola de circ infantil Quina 

Gràcia; Espai de Circ Cronopis; La Sala Espai de circ 

i dansa; Tot Circ ; RAI Arts; Son circ; Cal Clown; Circ 

menut; Tub d'assaig 7,70; La Central del Circ; La 

Crica Associació de Circ; Cronopis; Bolivia Nau; Ca 

l'Estruch; Circ Cric; La Circoteca; Roca Umbert; La 

Bonita Producciones; Escola ETC-d’Amposta; Fira 

Trapezi- Ajuntament de Reus  

  

Totes les entitats involucrades en el Pla d’Impuls del 

Circ:  El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, 

l’Ateneu Popular 9 Barris, la Xarxa d’Espais de Circ 

de Catalunya, l’Ateneu Popular 9 Barris, Nilak, la 

Central del Circ i la Vela de l’Estruch-Ajuntament de 

Sabadell.  

 

Entitats sectorials d’àmbit estatal  
Xarxa CIRCORED :  Asociación Sa Carpa (Illes 

Balears); Asociacion de Malabaristas (Madrid); Pista 

Catro (Galícia); Madpac; Associació  de Professionals 

de Circ de la Comunitat Valenciana (Comunitat 

Valenciana) Artekale (País Basc); Asociación de 

Circo de Andalucía (Andalusia)  

Federacion de Escuelas de Formacion Profesional en 

Artes de Circo (FEFPAC) i La FEECSE _ Federación 

Española de Escuelas de Circo Social.  

 

Entitats sectorials d’àmbit internacional  
La Grainerie; ARTCENA; Face ; Circostrada; Theater 

op de Markt (Bèlgica)  

 

Associacions professionals  



Associació d’Actors i Directors Professionals de 

Catalunya; Associació d’Artistes Visuals de 

Catalunya; Associació d’Escenògrafs de Catalunya; 

Associació de Professionals de la Dansa de 

Catalunya; Associació Professional de Gestors 

Culturals de Catalunya; Associació Professional de 

Teatre per a tots els públics.  

 

Altres entitats i projectes de barri i ciutat  
Centre cívic Besòs, AAVV Besòs-Maresme, Casal de 

Barri del Besòs, Art i Part (Besòs), Estiu al barri, 

Mercat de les Flors.  
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Pla de comunicació 2022  
 
Objectius 
 
La missió de l’associació és fomentar, divulgar i normalitzar el circ en totes les seves modalitats. Això requereix 

una important aposta en les accions de comunicació de l’associació. 

 

Els objectius específics del Pla de Comunicació són 

• Divulgació del sector 

• Difusió de l’entitat 

• Promoció de les cies i artistes associats 

• Normalització del circ als mitjans de comunicació 

• Captació de nous socis/es 

• Difusió de les activitats 

• Captació d’alumnat i usuaris/es per a les activitats ofertades 

• Captació de públics en les activitats programades 

• Major presència als mitjans de comunicació 

 

Els públics als quals s’adreça la comunicació són: 

 

• Professionals i companyies de circ de Catalunya socis/es 

• Professionals i companyies de circ de Catalunya no socis/es 

• Professionals i programadors/es de circ i de les arts escèniques en general 

• Públic en general 

• Mitjans de comunicació 

 

 

Suports en l’entorn internet 
 
Les principals eines comunicatives que permeten fer realitat el Pla de Comunicació de l’APCC, i que recullen tots 

els objectius, públics, àmbits de treball i activitats són la web www.apcc.cat i les xarxes socials (Facebook, Twitter, 

Youtube i especialment Instagram). 

 

A més, a l'APCC tenim actiu el sistema CRM (Customer Relationship Management) que facilita la gestió de la 

nostra base de dades i  la vegada la gestió del mailing i butlletins electrònics.  

 

 

Web de l’APCC 
 
Principal eina de comunicació de l’associació. Recull informació actualitzada del circ a Catalunya, i l’agenda 

d’espectacles i activitats organitzades pels nostres associats/des.  

A més, també reuneix informació sobre el sector útils per a professionals i públic en general: informació sobre 

espais de formació, creació, festivals, espais d’exhibició, etc.  

De cara als socis i sòcies, recollim a la part interna de la web la informació que elaborem i recollim per als 

professionals: convocatòries de festivals, de residències i de subvencions, ofertes de feina, documentació sobre 

el sector, formació per a professionals, articles i estudis, etc. Aquesta informació nodreix el butlletí quinzenal que 

enviem als socis i sòcies. 

  

 

Nou projecte de web APCC 
 
Aquest 2022 s’entregarà la primera fase de la renovació de la nova Web de l’APCC i continuem amb el procés de 

la fase 2 i 3 per la qual també demanem recursos a altres administracions via els fons Next Generation.  

Per dur a terme aquest projecte vam contractar a la consultoria 3ISIC, que ens va assessorar sobre com dur a 

terme el canvi. Després de diverses consultes a empreses i professionals, hem decidit encarregar el projecte a 

Antaviana, perquè a més de ser una empresa experta i amb trajectòria, és la mateixa empresa que va crear la 

web actual, i per tant compta amb més coneixements a l’hora de canviar-la i renovar-la. 
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La renovació de la web té com a objectiu actualitzar-la visualment i també tecnològicament, utilitzant noves eines 

per facilitar la seva consulta, de cara a que sigui més útil per a tot el sector (persones associades i no associades, 

altres professionals com responsables de programació, públic general, etc).  

 

Volem que tots els recursos que acumula la web siguin fàcilment consultables i siguin de fàcil actualització.   

 

Butlletins electrònics 
 
L’APCC utilitza el correu electrònic com a eina de comunicació bàsica amb els seus socis i sòcies. Quinzenalment 

enviem un butlletí amb notícies, agenda, informació sobre subvencions, convocatòries, ofertes de feina i altres 

informacions que poden ser útils als i les professionals del circ.  

 

A més, també enviem per correu informacions puntuals sobre les nostres activitats i altres informacions 

interessants per als socis i sòcies (formacions, assemblees, trobades, etc). 

  

El percentatge d’obertura dels nostres butlletins es situa per sobre del 50%, un percentatge elevat si tenim en 

compte les mitjanes usuals d’aquest tipus de comunicació.  

  

Paral·lelament, i també de forma quinzenal, enviem un butlletí a públic general interessat en l’actualitat i l’agenda 

de circ (unes 400 persones). 

 

 

Xarxes Socials 
 
L’APCC aposta per la seva presència constant i contínua a les xarxes socials com a millor mitjà de comunicació 

per posar-se en contacte directament amb el públic interessat en circ, a més dels seus associats/des. L’APCC 

compta amb presència a les tres xarxes més importants: Facebook, Twitter i Instagram, la xarxa amb més 

creixement els darrers anys i que ens permet arribar a públic més jove respecte les altres xarxes.  

 

A més també publiquem el material audiovisual que generem al nostre compte de Youtube.  

 

Facebook de l’APCC 
La nostra presència a la xarxa és constant, amb publicacions referents a l’activitat de l’associació, però també 

sobre l’actualitat cultural i del món del circ. A més, ens fem ressò de l’agenda d’espectacles i activitats 

relacionades amb el circ, i difonem les aparicions als mitjans dels artistes i companyies. 

 

També publiquem informacions que poden ser útils per als i les professionals del circ, com convocatòries o 

informacions sobre subvencions, per exemple.  

 

Volem que la nostra pàgina sigui referent per a les persones que es volen informar en circ (agenda, continguts, 

etc). 

 

També utilitzem Facebook per publicitar algunes de les nostres eines de difusió com l’Agenda de Nadal o bé 

l’Agenda del Dia Mundial del Circ, així com les nostres activitats. Facebook ens permet arribar a persones que 

tenen com a interès el circ, però que encara no són seguidors/es de la nostra pàgina, i així aconseguim dos 

objectius, donar a conèixer les agendes citades i activitats i a la vegada el nostre propi perfil. 

 

Twitter 
A Twitter, hem continuat amb la nostra presència constant, de cara a difondre les informacions de la resta d’actors 

en l’àmbit de circ, i promoure la informació sobre espectacles i companyies. A la vegada, també informem de les 

nostres activitats i propostes. L’increment de la nostra presència s’ha traduït en un increment de 2.400 a 2.695 

seguidors/es. 

Twitter ens permet també difondre l’actualitat d’equipaments culturals, notícies del sector, i a la vegada fer un 

seguiment de les administracions i les novetats en gestió cultural per donar-los a conèixer als nostres socis i 

sòcies. 

 

Instagram 
Instagram és una de les xarxes amb major creixement i pel seu perfil visual és una eina molt adequada per 

informar del món del circ. Estem informant de les activitats de l’APCC, agenda de socis/es i de circ a través de 

posts i stories, i de cara al 2022 realitzem campanyes de difusió de continguts concrets com:  

 

• Catàleg d’espais de formació en circ : comunicació setmanal dels espais de circ de Catalunya, amb el 

suport duna persona externa, a partir del Catàleg generat durant el 2021 en el marc del Pla d’Impuls. 
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• Dossier #ressonacirc : campanya de tres mesos sobre el dossier #ressonacirc generat en el marc del Pla 

d’Impuls del Circ, u material que vol posar en valor i informar sobre la diversitat, qualitat i dinamisme 

del circ català actual. Setmanalment informarem de continguts, a més de plantejar enquestes i preguntes 

i concursos, per tal d’acostar-nos als nostres seguidors/es tot creant continguts a partir del joc 

(gamificació), una de les tendències més importants a les xarxes socials. 

• Vídeos de les companyies programades al festival Circ d’Ara Mateix: difusió del material audiovisual 

generat en el marc de la mesura d’internacionalització del Pla d’Impuls. Es tracta de petites càpsules 

sobre els espectacles d’aquest cicle. 

 

 

Premsa 
 
Des de l’APCC difonem les nostres principals activitats i altres accions comunicatives als mitjans de comunicació. 

 

Cal destacar que elaborem, elaboració, a partir de les propostes dels socis/es, d’agenda de circ en moments on 

hi ha més programació, com el Nadal i els dies al voltant del Dia Mundial del Circ. 

 

Aquesta agenda es fa arribar als mitjans de comunicació per arribar al  públic general i a la vegada també en fem 

difusió a través de la nostra web i xarxes socials.  

 

Altres accions comunicatives 
 
Com ja hem comentat, elaborem material de difusió de l’actualitat i agenda del circ i el difonem a premsa i a 

través del nostre mailing I xarxes socials als nostres públics objectius.  

 

Destaquem les dues agendes: Circ de Nadal i Dia Mundial del Circ. 

 

A més, i per públc professional també elaborem altres materials de difusió com   

 
-Guia de companyies 
El 2017 l’APCC va publicar la Guia de companyies de l’APCC, amb informació sobre unes 80 companyies 

associades i els seus espectacles. Des del 2018 s’han fet  dues actualitzacions dels continguts en la seva 

versió online, i hem arribat a un total 120 companyies.  

Per aquest 2022 ens centrem, amb el canvi de web, en l’actualització d’un buscador eficient i per 

etiquetes dels espectacles que formen part del catàleg.  

 

-Catàleg d’espectacles de mig/gran format 
Elaborat en el marc de la nostra acció “Circ des de la Butaca” per fer arribar les propostes de circ de mig 

i gran format als teatres E3 de Catalunya, es posa a disposició de de tots els professionals a través de la 

nostra web i de mailing específic a teatres i festivals. 

 

 

 

Barcelona, 21 de març de 2022 
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Barcelona, 14 de març de 2022 


