
 

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA (APCC) 
 

A  Barcelona, La Central del Circ, Parc del Fòrum de Barcelona, Moll de la Vela 2 

(08930) Sant Adrià del Besòs, 30 de setembre de 2022 a les 17h es celebra una 

Assemblea General Extraordinària de l’APCC en format mixte, presencial i en línia. 

 

Assistents: William Giribaldi, Jordi Príncep, Veronica Capozzoli, Judith Obach, 

Cristina Tascón, Marina Montserrat, Amèlia Bautista, Joan Ramon Graell, Victor 

Bobadilla, David Sancho, Gloriana Sánchez, Jordi Biarnés, Serena Vione, Mercè 

Mateu. 

Ordre del dia: 

 
1.    Presentació del Protocol Antiviolències de l’APCC 
2.    Presentació de la Guia per a la sensibilització i l'abordatge d'agressions masclistes, sexistes 
i per raó de gènere  encarregat a Fil a l’agulla en un procés participatiu. 
3.    Presentació Reglament de Règim Intern 
4.    Presentació i aprovació dels Estatuts de l’APCC amb l’afegit de nous articles en relació al 
Protocol Antiviolències 
5.    Precs i preguntes 
6.    Votació 

Altres:  
Informació del procés d’elaboració del nou Pla d’Impuls del Circ 

 

0. Benvinguda a carrec de William Giribaldi. Es parla dels possibles motius pels quals hi 

ha poca assistència, i es comenta que potser cal canviar per un dia de la setmana en 

què no hi hagi bolos.  

 

1. Presentació del Protocol Antiviolències Masclistes de l’APCC 

Cristina Tascón presenta el document, que té com a objectiu solucionar com s’han de treballar 

les possibles denúncies relacionades amb les possibles violències.  

Explica que és un document necessari per al personal de l’APCC i per a regular la relació amb 

les persones usuàries de la Central del Circ.  

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/PROTOCOL%20VIOLENCIES%20APCC.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/DEF%20DOCUMENT%20GUIA%20DE%20LABORDATGE%20DAGRESSIONS%20MASCLISTES%20AMBIT%20DEL%20CIRC.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/DEF%20DOCUMENT%20GUIA%20DE%20LABORDATGE%20DAGRESSIONS%20MASCLISTES%20AMBIT%20DEL%20CIRC.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Assemblees/2022/REGLAMENT%20DE%20REGIM%20INTERN%20DE%20LASSOCIACIO%20DE%20PROFESSIONALS%20DE%20CIRC%20DE%20CATALUNYA.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Assemblees/2022/ESTATUTS%20APCC%20(modificacio%202022_v1).pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Assemblees/2022/ESTATUTS%20APCC%20(modificacio%202022_v1).pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/PROTOCOL%20VIOLENCIES%20APCC.pdf


La redacción d’aquest protocol s’ha dut a terme paral·lelament a la Guia per a la sensibilització 

i l'abordatge d'agressions . Aquest document té una mirada restaurativa, i es va veure des de 

l’APCC la necessitat de disposar d’un document procedimental, el Protocol. 

Cristina Tascón subratlla que entre tots plegats haurem de fer tasques de prevenció resepecte 

aquetes questions. El protocol donarà respostes als casos que concreta en el text, i a la vegada 

protegeix el personal de l’APCC, les persones sòcies i les persones usuàries de La Central del 

Circ.  

Inclou casos d’assetjament sexual, assetjament per raó de gènere i sexe, ciberassetjament I 

assetjamentmoral. Ha estat elaborat amb una advocada i s’ha rebut assessorament per part de 

persones especialitzades en aquest àmbit I també del Departament d’Igualtat de la 

Generalitat. 

Cristina Tascón explica el Protocol a través d’aquest document en línia. 

2.    Presentació de la Guia per a la sensibilització i l'abordatge d'agressions masclistes, 

sexistes i per raó de gènere  encarregat a Fil a l’agulla en un procés participatiu. 

La gerent de l’APCC comenta que la guia dona opcions a entitats amb sensibilitat diverses 

perquè elaborin els seus propis protocols.  

Durant el procés participatiu es va evidenciar que cal treballar amb especial cura la relació 

entre el professorat i alumnat i com es treballa en la disciplina de mà a mà. 

Cristina Tascón comenta que la Guia estarà oberta a modificacions.  

Joan Ramon Graell explica que els artistes de circ de Suïssa estan duent a terme un procès en 

paral·lel.  

3.    Presentació Reglament de Règim Intern 

Veronica Capozzoli explica que la comissió ética va generar la idea de crear un codi ètic , i això 

va derivar en la necessitat de tenir reglament de règim intern. La proposta que es presenta 

s’ha dut a terme desprérs d’estudiar altres reglaments.  

Des de la comissió ética es demana que el document estigui en exposició pública durant un any 

perquè les persones sòcies puguin revisar el seu contingut. Potser alguns aspectes són massa 

limitants, i es vol donar l’oportunitat a la resta de persones sòcies amb opinions diferents a les 

de la comissió ética.  

Veronica capozzoli subratlla que volem rebre propostes de més persones, i que caldrà motivar 

a les persones sòcies perquè hi reflexionin.   

Cristina Tascón repassa el document del reglament de règim intern. 

Joan Ramon Graell: destaca que fins ara l’Assemblea tenia la última paraula per fer alguna 

persona sòcia o donar-la de baixa, perquè per sobre de la decisió de Junta hi havia la 

possibilitat de plantejar el tema a l’Assemblea, i el nou Règim no ho preveu així. Demana si és 

correcte.  

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/DEF%20DOCUMENT%20GUIA%20DE%20LABORDATGE%20DAGRESSIONS%20MASCLISTES%20AMBIT%20DEL%20CIRC.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/DEF%20DOCUMENT%20GUIA%20DE%20LABORDATGE%20DAGRESSIONS%20MASCLISTES%20AMBIT%20DEL%20CIRC.pdf
https://view.genial.ly/62bd6e318c2f22001c040546
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/DEF%20DOCUMENT%20GUIA%20DE%20LABORDATGE%20DAGRESSIONS%20MASCLISTES%20AMBIT%20DEL%20CIRC.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PROTOCOL%20VM/DEF%20DOCUMENT%20GUIA%20DE%20LABORDATGE%20DAGRESSIONS%20MASCLISTES%20AMBIT%20DEL%20CIRC.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Assemblees/2022/REGLAMENT%20DE%20REGIM%20INTERN%20DE%20LASSOCIACIO%20DE%20PROFESSIONALS%20DE%20CIRC%20DE%20CATALUNYA.pdf


Cristina Tascón confirma que es demanarà a l’advocada si es pot mantenir aquest tema tal i 

com està previst o cal modificar-lo. 

4.    Presentació i aprovació dels Estatuts de l’APCC amb l’afegit de nous articles en relació al 

Protocol Antiviolències Masclistes 

Cristina Tascón fa un repàs de les modificacions previstes. 

5.    Precs i preguntes 
Joan Ramon Graell:  demana perquè l’article 7, en el darrer punt, només protegeix les 
persones treballadores i no protegeix les persones associades i aquelles amb qui tenim relació. 
Considera que els estatuts serveixen per marca posicionament polític i estaria bé que protegís 
a d’altres persones i situacions que es poden donar en el sector. 

Cristina Tascón: els protocols estan fets a partir de bases legals laboral, i només hi ha 

jurisprudència d’assetjament moral en règim laboral.  Una altra cosa es si l’aPCC pot cobrir 

casos de fora de La Central i de l’APCC.  

Jordi Príncep: recull la reflexió de Joan Ramon Graell i diu que cal pensar si es pot recollir 

aquesta idea. 

Marina Montserrat: proposa que una manera de solucionar-ho seria posar l’assetjament moral 

en un altre punt o dins del Règim de Reglament Intern. Proposa treure’l i que quedi en pausa 

mentre decidim què fem.  

David Sancho: està totalment d’acord en treure aquest punt i en continuar. 

Per tant, es treu l’assetjament moral del Protocol i s’estudia  com s’inclou aquest àmbit en el 

Protocol o si s’inclou en el Reglament de Règim Intern. 

6.    Votació 

A favor: 18 vots 

En contra: 0 vots 

Altres:  
Informació del procés d’elaboració del nou Pla d’Impuls del Circ 

Cristina Tascón explica que la Generalitat té la voluntat de finançar un segon Pla d’Impuls del 

Circ. Des de l’APCC s’ha engegat un procés participatiu per treballar-lo, i un dels moments 

d’aquest procés seran les segones Jornades del Sector del Circ que tindran lloc a Cardedeu el 8 

i 9 de novembre.  

Actualment s’estan definint el marc i criteris del pla, per decidir què es duu a terme, com i 

perquè. 

S’ha consultat a l’ICEC  ha confirmat que pot preveure finançament reservat per al 2023 

malgrat que el Pla no estigui definit fins el febrer, quan estaria prevista la seva presentació. 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Assemblees/2022/ESTATUTS%20APCC%20(modificacio%202022_v1).pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Assemblees/2022/ESTATUTS%20APCC%20(modificacio%202022_v1).pdf


Cristina Tascón considera important que el pla compti el més aviat possible amb una persona 

responsable de coordinació.  

Sobre les mesures destaca que cal que siguin transversals, que rebin finançament d’altres 

administracions a part de la Generalitat i que apostin per solucionar reptes del sector.  

Joan Ramon Graell agraeix la feina duta a terme pel Protocol i pel Pla d’Impuls.  

Verónica CApozzoli fa una crida a persones interessades a formar part de Junta, ja que es 

necessiten més energies i veus, el volum de treball és alt i ara som poca gent.  

 

Es tanca la sessió de l’assemblea  

 

Barcelona, 30 de setembre del 2022 

 

 

 

 


