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Introducció 

La memòria d’activitats de l’APCC té una amplitud i abast considerable pel qual confeccionen aquest 
annex. 

Els objectius estratègics del 2022 han estat aquest:   
 

• Avaluació i valoració del Pla d'Impuls del Circ. 

• 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. 

• Dur a terme les II Jornades de Sector. 

• Generar noves accions de difusió de les arts del circ.  

• Generar un cicle de formació i professionalitzo en relació a les demandes. 

En termes generals hem aconseguit dur a terme els objectius proposats, però en aquesta memòria 

farem un repàs més exhaustiu punt per punt.  

Com APCC hem representat i assistit a les reunions de representació i d’interlocució amb les 

administracions. Hem participat del Consell de Cultura de La Ciutat de Barcelona, hem valorat bases 

de subvenció, com les ajudes a la mobilitat de l’Institut Ramon Llull o les bases de l’ICEC per 

projectes de circ. Hem demanat i ens hem reunit amb les diferents Diputacions i  Direccions 

Generals o hem participat en la consulta sobre la Llei de Drets Culturals, entre altres.  

Hem fet propostes per millorar i adaptar al nostre sector el concurs de licitació per la Fira Trapezi 

de Reus i hem participat en la selecció de la nova direcció artística.  

Hem treballat per impulsar la difusió de les arts del circ als mitjans.  

Hem treballat de costat amb la resta d'associacions d'arts escèniques fent cursos, píndoles, accions, 

pensant estratègies conjuntes que dinamitzin i millorin els nostres sector. Tenim moltes coses en 

comú.  

Hem fet dotze reunions de junta ordinària i altres moltes d'extraordinàries.  

Hem fet reunions de la Comissió Ètica,  i hem publicat un  Reglament de Règim Intern que està 

obert a comentaris de totes les persones associades.  

Hem elaborat un Protocol contra les Violències Masclistes per l’APCC i ens hem dotat del 

procediment adequat per respondre de la manera més professional davant les denúncies que es 

puguin donar a la nostra associació.  

Hem organitzat diverses accions de difusió dels espectacles per a responsables de programació: 

Circ des de la Butaca (orientada al circ de Sala per sales E3), Trobades ràpides a Reus i Tàrrega... 

i també hem assistit a Fires.  

Hem dit adéu a alguna persona associada, i n’hem conegut de nous i noves, tot això implantant 

completament el CRM quer facilita enormement la gestió de les persones associades així com el 

cobrament de quotes, entre d’altres aspectes. 

Actualment som 366 persones sòcies: 195 homes, 167 dones i 4 persones no binàries. 
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Hem participat del Congreso Circo Red, com a espai que ens connecta amb les administracions de 

l’Estat.  

Any rere any hem demanat un Premi de la Crítica específic de circ i per fi, enguany ja el tenim.  

Hem participat de la selecció de la coordinació artística de La Central del Circ, de manera 

participada amb l’equip de l’oficina de La Central del Circ i el Consell artístic de l’equipament. 

Amb tot això, més altres converses que atenen als socis i sòcies, hem coordinat el que quedava del 

Pla  d'Impuls del Circ, especialment la mesura Catalan Journey, coneixent i teixint vincles amb 

companys de diferents països del nord d’Europa.  En paral·lel hem generat el procés participatiu 

per al disseny del nou Pla d’Impuls previst pel 2023-2026.  

Volem apuntar en aquesta memòria la necessitat, per part de les Institucions, de reconèixer la feina 

i les activitats que no són treball productiu. No està prou reconegut el temps que significa mantenir 

i cuidar les relacions socials i el suport professional i a la vegada afectiu als membres de 

l'associació. Cal posar més atenció i reconeixement en aquelles accions que no generen un producte, 

una activitat o una despesa (exceptuant estructura) i que serveixen per escoltar, per acompanyar, 

per atendre i per col·laborar.  

 
 
  

Tipus de gestió  
 

La Junta 

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 (al Google drive)  

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.  

 

Hi ha dos baixes de la junta que encara no s’han formalitzat al registre d’entitats.  
 

Comissions de treball i grups motor 
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Al projecte presentat per l’any 2022  dèiem que calia redefinir les comissions i enumeràvem 

diferents àmbits:  
 

• Àmbit organitzatiu 

• Àmbit representatiu 

• Àmbit tècnic 

• Àmbit transversal 
 

En  l’àmbit organitzatiu hi havia la Comissió Ètica. La Comissió Ètica ha estat treballant durant els 
primers 6 mesos de l’any, però després de l’estiu persones clau de la comissió han prioritzat altres 
activitats i no han pogut seguir oferint temps voluntari a la comissió, per la qual cosa, aquesta 
comissió queda pendent de redefinició i ampliació. Tanmateix, s’han pogut assolir les accions 
marcades:  
 

• 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.   
 

En el àmbit representatiu des de la Junta i la gerència s’ha representat l’APCC sempre que hi ha 
hagut necessitat. S’ha generat un Grup Motor per tal de definir, dissenyar i legitimar el marc del 
nou Pla d’Impuls del Circ, legitimat per prendre decisions.  
 
La Comissió de Comunicació està en procés de creació i durant l’any no s’ha formalitzat una nova 
comissió, fent un seguiment tècnic des de l’oficina de la nova web i altres demandes de comunicació 
de l’entitat.  
 

L’àmbit tècnic, la Comissió Tècnica ha estat una de les comissions amb la qual més pes havíem 
posat, però que malauradament no hem pogut treballar. La raó en part és la marxa d’una persona 
molt especialitzada en el tema que estava dins la Junta. Queda pendent reforçar-la i activar-la.  
 
En l’àmbit transversal no s’ha generat la Comissió de Territori. En canvi s’ha generat una nova 
Comissió Internacionalització que busca potenciar l’activitat i les relacions Internacionals. Des de 
la comissió també s’ha fet seguiment de la Mesura d’Internacionalització del Pla d’Impuls “A 
Catalan Journey”. 
 
 Respecte les Relacions Institucionals més properes: S’ha donat suport i hem participat del Grup 
Motor per la creació de la nova Associació de Formació de Circ de Catalunya (AFOCC) i s’ha 
mantingut la Comissió de La Central del Circ, acompanyant el procés de selecció de la nova 
coordinació artística. 
 

També s’han fet dos trobades de la Comissió Subvencions, ampliant-la a noves persones amb un 
altre perfil (especialitat carrer). Amb aquesta feina hem generat diàleg per obrir a  nous criteris de 
valoració a les subvencions i facilitar noves vies de finançament al desenvolupament i suport de les 
empreses de circ. En termes concrets implica la millora de les bases de subvenció de l’Institut 
Català de les Industries culturals i de l’Institut Ramon Llull. 
  

Equip d’oficina  
 

A l’oficina de l’Associació, situada a la Fàbrica de Creació La Central del Circ, hem treballat tres 
persones de manera fixa ampliant a 25 hores (en 5 hores a la setmana) el contracte de la persona 
responsable de projectes. 

• Gerència - Cristina Tascón López. (Jornada de 30 hores)  

• Tècnica de comunicació, suport a les persones associades – Amelia Bautista. (Jornada 30 hores) 

• Tècnica de producció i projectes – Marina Montserrat. (Jornada 25 hores) 
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Tenim un contracte compartit amb La Central del Circ de la persona 

d’administració, de la qual disposem aproximadament 5 hores al 

mes.  
 

No hem generat 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 ja que estàvem esperant 
la resolució de les ajudes de l’INAEM Next Generation que es van 
presentar al gener del 2022 i de les quals hem tingut coneixement 
dijous 1 de desembre. Farem aquets pas el proper any 2023.  
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Objectius 

 
Objectius generals  Assoliment en funció de les accions desenvolupades 

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. 
Participació en les accions professionals de la Fira Trapezi i 

Tàrrega. Participació de diferents fires i festivals, donant a 
conèixer l’entitat. Generar processos oberts de pressa de 
decisions.  

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

professionals en l’àmbit de les 
arts escèniques.  

Segona Jornada del Sector del Circ amb la participació de 60 

persones. Hem mantingut un diàleg obert I transparent amb els 

socis i sòcies de l'entitat.  

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.  

Recollida de les necessitats i problemàtiques del sector. 
Elaboració  d’una nova enquesta, específica per les persones 
professionals.  

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.  

Diverses propostes de formació en l'àmbit tècnic i de gestió. 
Assessoraments professionals diversos.  

 

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

 

Gestió de la Fàbrica de Creació La Central del Circ. Impuls de 
les activitats del Dia Mundial del Circ. Beques per manteniment 
de la professió després de la crisis de la Covid (durant el 2022 

les hem aturat)   

Facilitar l’exercici de la 

professió en un marc legal 
adequat i amb les condicions 
de seguretat necessàries.  

 

Guia bàsica referent a la seguretat en el circ i Guia de 

contractació laboral en projectes de circ.  

Guia per l’elaboració de protocols propis contra les violències 
masclistes en l’àmbit del circ, un protocol específic per l’APCC 
i Reglament de Regim Intern. 

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

Demanda de més recursos econòmics per al circ a les 
administracions i procés de revisió d’algunes de les bases de 
subvenció.  (ICEC) 

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.  

Avantprojecte de col·laboració  amb l’Hospital Clínic. 
Seguiment. 
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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.  

Festivalet Sant Martí de Circ. Converses i diàleg per generar 
una licitació per a tot el cicle de programació de circ de l’Estiu.  

Ajudar en la millor interlocució 
entre els diferents agents. 

Acompanyament en reunions Institucionals i tècniques a 
projectes estratègics del sector 

Impulsar la programació i 
explotació de circ de caràcter 
professional en tot tipus 
d’espais escènics amb les 

condicions adequades.  

Guia de companyies, l’agenda de circ del Dia Mundial del Circ 
i  l’agenda de Nadal. Jornada  de difusió de circ per a sales 
(Circ des de la Butaca) i trobades ràpides a Fires i Festivals.  

Fomentar una major presència 
del circ a la societat i millorar 
la consideració social de les 
arts circenses.  

Reunions amb responsables de continguts culturals de TV3 i 
TVE Demanda concreta als premis Recomana per incloure el 
Circ.  

Presentació del material de difusió #ressonacirc. 

Sensibilitzar les 
administracions i institucions 

culturals envers el circ i 
promoure polítiques de 
desenvolupament del sector. 

Reunions amb les administracions. 

Introduir el circ català en les 
xarxes culturals 
internacionals.  

 

Participació en  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. 

 
 
 

Objectius específics del  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 

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  

7. Generar un cicle de formació i professionalitzo en relació a les demandes 

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 tenia certs serrells que van quedar pendents de 

tancament durant el 2022. Hem fet avaluació de tot el pla i 

s’han publicat tots els continguts generats a la web de 

l’APCC. Hem fet una valoració de sector, en una presentació 

i debat a l’Estruch de Sabadell, donat peu a l’inici del debat 

del Nou Pla d’Impuls.  
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Estem pendents de l’avaluació final amb el Grup Impulsor i document oficial final.  

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

Hem elaborat un protocol Marc o Guia bàsica de manera participativa amb l’entitat Fil a l’Agulla i 

hem generat el nostre protocol propi de la mà de l’advocada Aida Ruiz després de consultes a 

diverses professionals per encarar l’encàrrec. 

3. Conèixer, cuidar i acompanyar projectes territorials de circ.  

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. Hem estat al seu costat però no tal i com ens ho 

havíem plantejat, en part per la manca d’una comissió de territori.  

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. Enguany hem 

mantingut reunions amb diferents  Diputacions.  

5. Dur a terme les II Jornades de Sector. 

La Jornada ha estat  molt relacionada en copsar les necessitats del sector per al desenvolupament 

del nou Pla d’Impuls. Aquesta Jornada ha estat treballada especialment pel Grup Motor del Nou Pla 

d’impuls i amb comptat amb la Col·laboració de l’Ajuntament de Cardedeu. 
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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. Hem fet una Jornada específica per als programadors dels E3, 

hem difós el dossier #ressonacirc als mitjans de comunicació, hem donat a conèixer les 
programacions internacionals i els espais del circ del territori a través del canal d’Instagram de 
l’entitat, ens hem posat en contacte amb productores per generar continguts de circ a la Tv, entre 
altres accions.  
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Memòria de les activitats 2022  
 

Formació específica APCC   
 

Cicle difusió i distribució de circ 
 

1. Com explicar el teu projecte en 5 minuts 

 
Formadora: Daphné Malherbe  
Quan: febrer 2022 
Format: no presencial 
Assistència: 8 persones inscrites (participants a les jornades “Circ des de la butaca”,  presentacions 
d’espectacles de circ per a teatres E3) 

 
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.  
 
Valoració: molt positiva 
 

2. Consells pràctics sobre distribució d’espectacles de circ 
 

Formadora: Alina Ventura 
Quan: Abril 2022 

Format: no presencial 
Assistència: 21 persones inscrites 
 
Objectiu del curs: 
Fer un repàs dels conceptes bàsics de l’àmbit de la distribució d’espectacles i sobre el materials 
necessaris per dur a terme una bona distribució. Explicar el funcionament de les principals fires i 
cites professionals de l’àmbit del circ, i donar consells sobre com aconseguir contactes de 

responsables de programació. 
 

Valoració general: molt bona – nota mitjana 8’4 
 

Cicle salut i cures 
 

3. Preparació física conscient 
 

Formador/es: Sergi Romaní 
Quan: octubre 2022 
Format: Presencial. 4 hores 
Assistència: 8 persones inscrites 
 
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.  
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Valoració general: molt positiva. Els/les participants han coincidit que el curs se’ls hi ha fet curt i 

que estan molt interessats en que es facin més cursos sobre aquesta temàtica. 

 

Cicle seguretat en el circ i Marc Legal: 
 

4. Guia bàsica de seguretat en el circ 
 

Formador/es: Pep Garcia  
Quan: desembre 2022 
Format: No presencial. 
Assistència: 8 persones inscrites 
 
Objectiu del curs:  
Entendre i diferenciar els diferents requeriments de seguretat en el circ: RC, PRL, certificació estructures i 
muntatge en via pública.  
 

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.  

 
5. Consells pràctics per a la sol·licitud i justificació subvencions 

Formador/es: Alfred Fort. Coordina APCC  
Quan: febrer 2022 

Format: No presencial. 
Assistència: 108 persones inscrites (14 sòcies de l’APCC) 
Valoració general: nota mitjana 7,5 
 

6. La nova reforma laboral 
 
Formador/es: Andrea Leunda i Ana Airas. Coordina AADPC 
Quan: abril 2022 
Format: Mixte. Presencial i no presencial. 

Assistència: 95 persones inscrites (14 sòcies de l’APCC) 
 
Valoració general: nota mitjana 7,5 
 
 

7. Certificat digital i facturació electrònica 
 
Formador/es: David Regalado (Facto Coop). Coordina APGCC  
Quan: maig 2022 
Format: No presencial. 
Assistència: 51 persones inscrites (7 sòcies de l’APCC) 
 

Els curs  Ajuts INAEM no s’ha fet per qüestions de calendaris i manca de referències temporals fixes 
de les ajudes per tal de planificar l’activitat.  
El curs, Conflictes i relacions personals en companyies es passa a l’any 2023.  
 
Valoració general: nota mitjana 9 
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Altres accions amb les AAEE 
 
Enllaç  
 

Jornada que té l’objectiu de crear vincles entre les professionals de les arts escèniques i els 

gestors/es culturals. Aquesta edició ha posat el focus en la professionalització de les companyies i 
els artistes en relació a les tasques de gestió, producció, distribució i comunicació. 

 
Ponents/dinamitzadors: Maria Thorson, Cia 
Anna Confetti, Cia Samfaina de Colors, Cia. 
Mar Gómez, César Compte (Teatre l’Artesà i 
APdC), Col·lectiu de Distribuïdores d'Arts 

Escèniques de Catalunya, Nene Coca (AGT). 
Quan: maig 2022 
Format: presencial. 
On: La Casa de la Cultura de Girona 
Assistència: 110 persones inscrites (8 sòcies 
de l’APCC) 
 
Les taules de treball van ser:  

 

• Distribució: Perquè costa trobar professionals que vulguin fer distribució? dinamitzada per 
dues persones representants de Col·lectiu de Distribuïdores d'Arts Escèniques de Catalunya 
(CDAEC). 

 

• Contractació de professionals de gestió cultural. Quines són les millors fórmules en funció de 
les diferents tasques. Dinamitzada per Nene Coca, coordinador de l'Associació Gironina de 
Teatre. 

 

• Comunicació/creació de públics: de qui és la responsabilitat? Dinamitzada per Cèsar Compte, 
gerent de l'APdC i codirector del Teatre L'Artesà d'El Prat de Llobregat. 
 

Valoració general: nota mitjana 7,6 
 

Servei d’assessoraments professionals  
 
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. 

Durant l’any 2021 vam revisar aquest programa 

d’assessoraments, millorat molt la proposta:  

• Hem ampliat l’assessorament a dos jornades, en cas 

que l’usuari o usuària necessiti aprofundir en les 

qüestions i els dubtes. 

• Hem ampliat la temàtica i l’equip de professionals, reforçant als professionals més novells però 

sense oblidar les necessitats dels artistes amb més trajectòria, que necessiten assessoraments 

més especialitzats. 

• Hem generat una borsa d’assessors i assessores professionals, socis i no sòcies, que poden rebre 

el nostre encàrrec com a professionals col·laboradors. 
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Enguany hem fet valoració amb els assessors i hem rebut comentaris a tenir en compte:  

 
• Temps de les sessions: en general es comenta que és difícil ajustar-se a la duració d’1hora, 

normalment acaben fent assessoraments més llargs (1’5h o 2h). 

• En relació a això també es comenta que sovint es crea una relació posterior a l’assessorament 
amb enviament de mails, etc, que també comporta una inversió de temps per part de 
l’assessor/a. 

• Comunicació: sembla que no acaba d’arribar bé la informació del servei. Molts socis no són 
conscients que tenen dret a 2 assessoraments gratuïts. Els propis assessors/es dirigeixen a 
l’APCC quan els hi arriben consultes de persones sòcies que els contacten personalment. 

• Temes de consulta: les consultes no són gaire concretes, la majoria de vegades són difuses, 
amb diferents temes i això complica i allarga les sessions. Això també fa que a vegades la 
persona assessora no controli tots els temes i no pugui resoldre tots els dubtes. 

• Enquestes de valoració: actualment s’envia un formulari de valoració a les persones sòcies 
després de la sessió, però també estaria bé tenir una valoració a més llarg plaç, per saber 
si passat un temps, han pogut aplicar els consells donats en l’assessorament i si els hi ha 
anat bé. 

• Assessoraments de subvencions: són assessoraments molt específics que requereixen d’un 
coneixement de les bases de la convocatòria. Els assessors no acostumen a conèixer amb 
detall totes les subvencions. 

 
Propostes de millora: 

 

• Ampliar el temps de les sessions: caldria estudiar si és viable a nivell econòmic. 

• Millorar la comunicació perquè els socis i sòcies coneguin el servei d’assessorament 

• Potenciar les guies pedagògiques com una eina per resoldre dubtes bàsics i fer que les 
consultes dels assessoraments siguin més concretes. 

• Enviar una altra enquesta de valoració a finals d’any 

• Revisar les especialitats dels assessors/es: preguntar si se senten còmodes amb les 
especialitats que tenen assignades o si volen canviar i també concretar més les especialitats  

• Pagar un extra per als especialistes en subvencions, perquè puguin dedicar un temps a conèixer 
bé les bases, revisar les novetats de cada any, assistir a les sessions informatives que 
organitzen les administracions. 

• Tenir un llistat de professionals especialistes que puguin donar servei a les principals 
necessitats dels socis/es, pels que no en tenen prou amb l’assessorament i necessiten 
contractar algú que els ajudi en alguna tasca concreta: 

• Trobada amb socis i sòcies:  (presencial i informal, fora de l’assemblea) per generar vincles, 
fer arribar informació de l’associació ... 

Nombre total d’assessoraments: 61 

• 29 assessoraments legals 

• 32 assessoraments bàsics (gestió producció,...) 
 
Assessoraments legals per temes: 

• Temes laborals: 7 

• Formes Jurídiques: 4 

• Clàusules contractes: 4 

• Facturació: 3 

• Autònoms: 3 

• Fiscalitat: 2 

• Impagaments: 2 

• Altres: 4 

Assessoraments bàsics per temes: 

• Subvencions: 12 

• Distribució local i/o estatal: 8 

• La producció d'un espectacle de circ: 4 
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• L'elaboració del dossier: 3 

• El pressupost d'una producció: 2 

• Distribució internacional / xarxes internacionals: 1 

• Millorar la web i els recursos comunicatius: 1 

• Seguretat i llicències: 1 

• Coproduccions nacionals: 0 

• Coproduccions internacionals: 0 

• Suport a l'empresa. La mirada del projecte:  

• La producció tècnica: 0 

• Formació / assessorament pedagògic: 0 

• L'alimentació de l'artista de circ: 0 

• Acompanyament a la transició professional: 0 

• Assessorament lingüístic i de continguts: 0 

ASSESSORS/ES: 11 PROFESSIONALS DIFERENTS  

• Daphné Malherbe: 9 sessions 

• Juliette Beaume: 8 sessions 

• Àfrica Llorens: 4 sessions 

• Jordi Juanet: 3 sessions 

• Manuela Gracián: 2 sessions 

• Joan Ramon Graell: 1 sessió 

• Gebra Serra: 1 sessió 

• Adrian Schvarztein: 1 sessió 

• Rat Serra: 1 sessió 

• Tamar Aguilar: 1 sessió 

• Pep Garcia: 1 sessió 

VALORACIÓ MITJANA DELS ASSESSORAMENTS (sobre 10): 9,3* 
*valoració extreta dels formularis contestats per socis/es (41 respostes) 

 

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 
 
Degut al temps dedicat al protocol VM l’assessorament especialitzat s’ha enfocat en aquesta figura. Tanmateix  
no hem pogut trobar  una figura especialitzada sobre marc legal en el circ. 
 
 

Bancs recursos pedagògics i de gestió  
 

• 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.  

• Publicació Guia de seguretat en el circ, amb correcció i disseny.  
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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.  

2022 ha estat un any de relacions molt estretes amb Generalitat de Catalunya a conseqüència del 

desenvolupament del Pla d'impuls del Circ. Hem participat en reunions diverses amb el 

Departament de Cultura, el Consell de Cultura de Barcelona i la Diputació de Barcelona. També hem 

participat de les reunions del CONCA i hem facilitat que el sector del circ estigui present en el cens 

d'artistes. Hem participat de les taules de diàleg per definir el futur de la contractació de 

companyies de Teatre a la Ciutat de Barcelona, on el circ, de moment, té poca visibilitat. 

Participem de presentacions i rodes de premsa. Hem participat en reunions amb l'Institut Ramon 

Llull per plantejar les ajudes a la mobilitat i altres propostes de caràcter internacional. Hem 

participat de les taules interdepartamentals de finançament i àmbit laboral, i lamentem que no hi 

hagin tingut més recorregut. Hem fet una reunió amb la consellera de Cultura Natàlia Garriga el 21 

de setembre i hem participat de la roda de premsa del Pla d'impuls del circ el 5 de novembre a 

Vilalba i els Arcs. 

Ens hem reunit diverses vegades i per raons diverses amb el director General d'Indústries Culturals 

i el Director General de Cooperació Cultura i Biblioteques, entre altres. 
 

 
AAEE Articulades  
 
L’APCC treballa en col·laboració amb altres associacions articuladores del sector de les arts 
escèniques. Enguany hem mantingut diverses reunions telemàtiques i una presencial al juny del 
2022 per compartir sistemes i metodologies de treball en les associacions.  
 

 

Xarxes de sector  
 
Xarxa local 
S’ha generat 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. 
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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 i ara forma part de la Junta directiva.  
 
  
Xarxa Internacional Circoestrada 
 
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.  
  
Durant el 2022 l’APCC ha fet els següent informe  

• Enquesta de les persones professionals del sector del circ. Enquesta en part  finançada per l’SDE 
(Servei de Desenvolupament Empresarial) a través de la convocatòria Consultoria Cultura. Aquesta 
enquesta ha estat encarregada a l’entitat La Taula.coop i s’ha treballat en col·laboració amb 

l’APCC. Hem obtingut un total de 140 respostes, la qual cosa ofereix un ventall molt ampli de 
fiabilitat. La recollida de dades s’ha fet a través de missatge al correu de les persones associades 
i xarxes, però també s’ha reforçat amb trucades telefòniques. Aquesta enquesta tindrà caràcter 
biennal.  
 

Cohesió de sector 
 

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 correu, 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.  
Truquem als socis 
 
 

II Jornades del Sector del Circ 
 
Les segones Jornades del sector del Circ 
van aconseguir un èxit de participació amb 

la presència a la fàbrica Tèxtil Rase de 
Cardedeu d'una seixantena de 
professionals de diferents àmbits (artístic, 
formació, comunicació, gestió, distribució, 
producció, etc). El principal objectiu de la 
trobada, com hem comentat, va ser 
treballar i definir les accions que haurà 

d'incloure el segon Pla d'Impuls del Circ, 
després de la feina feta durant tot el procés 
participatiu d'enguany de definició 
d'objectius. A més, les jornades també van 
ser un lloc de trobada i d'informació sobre 
temes d'actualitat al món del circ. 

 

Les taules de treball sobre el segon Pla d'Impuls del Circ van ocupar els dos matins dels dies 8 i 9, 
i per la tarda del dimarts es van fer breus presentacions, en un format de fòrum amb la implicació 
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i comicitat del Pere Hosta,  sobre temes diversos com l'Estatut de l'Artista, internacionalització, 

formació i investigació.  
  
Els dos processos han estat treballat en paral·lel (el procés participatiu per la definició del nou Pla 
d’Impuls, entenent aquesta procés com a eina de cohesió i transparència i la Jornada) i ho hem fet 
acompanyats d’una entitat facilitadora, amb el David Villota com a professional que ens ha 
acompanyat des del març del 2022 fins al desenvolupament i tancament de les Jornades (aquestes, 
de manera presencial per part seva). Aquest acompanyament ha estat importantíssim per poder 

esbrinar quin són els passo adequats, així com la manera de formular els temes i les preguntes i 
gestionar els temps disponibles i energies.   
 
Objectius  
 
Els objectius de la 2ª Jornada del Sector del Circ a Catalunya són:  
• Compartir el procés d’elaboració del Segon Pla 

d’Impuls i definir les accions a  
desenvolupar  
• Generar un moment de debat entre les persones 
assistents per pensar  
conjuntament en clau de present i futur  
  
Programa  

Dimarts 8 (matí: 9:45-13:30)   
• 10h Benvinguda i presentació de les jornades  
• Cap al PIC 2. Un procés que ha volgut ser obert. 
Aclariments i  
dubtes  
• World café: Set taules de reflexió i treball. Cada 
persona podrà  

passar per un màxim de 4 taules per aportar idees sobre accions o  
mesures a desenvolupar en un futur PIC en funció d’uns objectius  
concrets que han estat consensuats amb el Grup Motor.  
▪ Presentació dels temes de cada taula  
 
Tarda (15:30-17:15)  
• Fòrum de circ dinamitzat amb la col·laboració de Pere Hosta  
Fòrum de circ dinamitzat en què demanem un repte a 6 persones: en 8 minuts han de resumir i 

explicar un tema genèric i transversal del circ.  
Pere Hosta, té l’encàrrec d’anar tallant les intervencions, per assegurar i ajudar-nos a que no durin 
més que aquest 8 minuts.  
  
L’objectiu d’aquestes presentacions és obrir un espai distès i dinàmic per  escoltar de manera 
esquemàtica i didàctica temes complexos, amb la possibilitat d’aclarir dubtes reiteratius.  
  

1 - L'Estatut de l'Artista. Com van les feines de l'Estatut? Hi ha la  
voluntat política suficient per superar totes les dificultats i impediments  
amb les quals es troba?  
Presenta: Andrea Leunda   
 
2 – Arguments per a la internacionalització. Per què continua sent  
important la internacionalització  

Presenta: Daphné Malherbe  
  
3- La importància de pensar el circ.  
Presenta: Víctor Bobadilla  
  
4- Destriar el gra de la palla o que va primer, l’ou o la gallina? : La  
formació reglada de circ  

Presenta: Rosa Colell 8en substitució de Teresa Celis)  
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5- Treballar sobre un terreny adobat. Memòria de l’espectacle ”A la  

fresca”  
Presenta: Anna Confetti  
6 - Torns oberts  
Dimecres 9// 9h45-14:00  
  

• 10h Benvinguda  

• Teixint futurs: espai de cohesió i circ  

• Creació dels criteris d’avaluació i priorització  

• Moment de priorització i consens de les accions plantejades en  

• la jornada anterior  

• Visita a l’espai Tèxtil Rase i vermut de comiat.  
 
Tots els continguts han estat compartits:  
 
http://www.apcc.cat/noticies/2131/inscripcions-obertes-per-a-les-segones-jornades-del-sector-
del-circ-a-cardedeu-el-8-i-9-de-novembre 
 
http://www.apcc.cat/noticies/2136/exit-de-convocatoria-a-les-segones-jornades-del-sector-del-

circ 
  
http://www.apcc.cat/noticies/2144/resum-de-les-mesures-propostes-per-al-segon-pla-dimpuls-
del-circ 
 
 
 

Accions captació nous/es sòcies/es  
 
Accions del programa d’acollida:    

• 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).  

• La sòcia Àfrica Llorens ha estat responsable de les noves persones associades de manera 
voluntària. 

http://www.apcc.cat/noticies/2131/inscripcions-obertes-per-a-les-segones-jornades-del-sector-del-circ-a-cardedeu-el-8-i-9-de-novembre
http://www.apcc.cat/noticies/2131/inscripcions-obertes-per-a-les-segones-jornades-del-sector-del-circ-a-cardedeu-el-8-i-9-de-novembre
http://www.apcc.cat/noticies/2136/exit-de-convocatoria-a-les-segones-jornades-del-sector-del-circ
http://www.apcc.cat/noticies/2136/exit-de-convocatoria-a-les-segones-jornades-del-sector-del-circ
http://www.apcc.cat/noticies/2144/resum-de-les-mesures-propostes-per-al-segon-pla-dimpuls-del-circ
http://www.apcc.cat/noticies/2144/resum-de-les-mesures-propostes-per-al-segon-pla-dimpuls-del-circ
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Reglament de règim Intern i Protocol per a l’Abordatge de les Violències sexuals  
 

 

L'APCC, amb la Junta del 2019-2021, va 
prendre el compromís de desenvolupar un 
seguit de documents i reflexions per posar 
l’ètica de la cura i els feminismes en un 
paper més central. 

Per aquesta raó es va generar la Comissió 
ètica, que ja durant les primeres trobades 
ha vist la necessitat de generar un Codi 
Ètic, un Reglament de Règim Intern i un 
Protocol contra les violències masclistes 
en l'àmbit del circ. Aquest posicionament 
de l'anterior junta  és, sens dubte, reflex 

de la societat i el moment actual dels 
moviments feministes, però també de la 
necessitat del circ, de les dones i persones 
dissidents de gènere del nostre sector de 
prendre la paraula. 
 
L’actual Junta de l’APCC ha mantingut 

aquest compromís mogut per la necessitat 
de donar resposta i de proveir  de 
procediments legals a l’associació, per tal 

de garantir els drets de les persones treballadores, persones sòcies i usuàries de La Central del 
circ.  A continuació presentem diferents processos que han anat en paral·lel: 
 

• Protocol marc   

• Protocol de l’APCC  

• Reglament de règim intern  

• Canvi als Estatuts de l’APCC 

 
Antecedents 

 
Abans i en paral·lel a l’associació, s'havien iniciat accions per començar a posar sobre la taula temes 
en relació amb el debat del gènere i la igualtat. Per posar algun exemple, el 2015 la UAB va engegar 
el Màster de gènere i comunicació amb una assignatura específica de Circ i Gènere, impartides per 
l’artista i sòcia Elena Zanzu , dins del mòdul de cultura. El 2016, i sota el  paraigües de l’APCC i 
FACE, es va organitzar el projecte "Cara a cara" i en aquella edició una persona artista de circ i una 
persona experta en temes de gènere anaven juntes a veure un espectacle de circ per comentar-lo 
després. 
El març de 2017 es va generar el cicle de xerrades i activitats en el marc del Circ d'Ara Mateix del 

Mercat de les Flors que portava per títol GÈNERE, CIRC I ARTS ESCÈNIQUES. 
El 2018 es van dur a terme les Jornades de Circ i Gènere de l'Ateneu Popular 9barris, es van iniciar 
les Trobades de Cirqueres i fora de Catalunya, entre d’altres coses, es va elaborar la Guia de bones 
pràctiques en gènere per a la programació de festivals, impulsada pels festivals Circada i Circaire. 
Un pas més enllà va ser l'obertura de la bústia antiviolències de La Central del Circ el novembre del 
2020. 
 

La bústia antiviolències de La Central del Circ tenia un marcat interès sensibilitzador, ple de 
sororitat,  necessitat d'escoltar i donar resposta a les dones que havien vist o viscut qualsevol tipus 
de violència,  per tal de fer de La Central del Circ un espai segur i lliure de masclismes.  Aquesta 
bústia ha treballat en dos objectius: oferir un primer suport a les persones víctimes de violències 
masclistes dins el sector  i dotar a la comunitat del circ de recursos per detectar i lluitar contra la 
violència masclista en aquest sector per tal de traçar un camí per una acció més col·lectiva.  
Ara en hem dotat de procediment i legitimitat per tal que tot el procés sigui efectiu, asseguri 

l’anonimat, la no revictimització i garanteixi la seguretat de les persones que en formen part.  
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1. Protocol Marc 
 
Per a la necessitat de la presa de consciencia i com a proposta per generar debat i sensibilització, 
al març del 2021 vam començar el procés per a la creació d’un Protocol Marc en l’àmbit del 

circ,  amb l’objectiu que serveixi com a guia per la sensibilització i l'abordatge d'agressions 
masclistes, sexistes i per raó de gènere i que també pugui ser una  guia per a l'elaboració d'un 
protocol propi per a les organitzacions de circ. Aquest document planteja preguntes que cada entitat 
haurà de respondre en funció de les seves necessitats, circumstàncies, forces humanes i/o 
econòmiques i ha estat emmarcant dins d’una perspectiva feminista, restaurativa i comunitària. 
En tot el procés han participat un total de 35 persones de manera intermitent en 6 trobades. 

El balanç de l'encàrrec no està del tot satisfactori per part de l’APCC. El Protocol Marc  no ha 
complert les nostres expectatives i així ho hem fet saber a l’entitat que ha gestionat el procés. 
Algunes de les nostres crítiques han estat referent a la manca del coneixement i reflex del marc 
normatiu  en la guia, així com manca d‘ acompanyament (sota el nostre punt de vista)  a l'hora de 

treballar els nivells de violència de manera participativa.   

2. Protocol de l’APCC 
 
En paral·lel, però  l'APCC ha generat el seu propi protocol, un protocol basat en les normatives 
imprescindibles com a entitat i que s'ampliarà, ja que és un document obert i permeable a les 
mirades compartides del procés col·lectiu, en què es busca protegir  les persones que denuncien, a 
les persones que donen suport i a la mateixa entitat.  
En paral·lel també s’inclouen nous articles als Estatuts de l’APCC i la publicació del Reglament de 

Règim Intern.  
La presentació d'aquests documents és un punt d'inici, genera bases d’actuació i ajuda a compartir 
marcs, normatives i especialment solucions amb l'objectiu de teixir i compartir una cultura política 
i organitzativa on es visualitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre 
dues persones, sinó que impliquen el conjunt del col·lectiu. 
 
 

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 
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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.  

• 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.  
També desenvolupem una acció molt ben valorada pels professionals:  
 
Trobades ràpides entre responsables de programació i companyies en el marc de Fira Trapezi 

 
• Data: divendres 13 de maig 2022 

• Durada: 2 hores aprox 

• Horari: d’11h a 13h 

• Lloc: Cal Massó, Reus 

• Nombre de torns de reunions: 8 

o Temps de cada reunió: 5 minuts 

o Temps per canvi entre reunions: 1 minut 

 
Per la convocatoria s’ha fet un formulari d’inscripció per a les companyies. S’hi podien inscriure les 
companyies amb algun dels seus membres associat a l’APCC i les companyies catalanes i 

espanyoles programades a Fira Trapezi (encara que no tinguin cap membre associat). Aquest és 
l’acord al que vam arribar amb Fira Trapezi el 2019 i s’ha mantingut. 
 
La convocatòria s’ha anunciat amb una notícia a la web de l’APCC i s’ha enviat al butlletí per a socis 
i sòcies; també se n’ha fet difusió a través de les xarxes socials de l’associació. El formulari per les 
companyies ha estat obert del 22 d’abril al 2 de maig. 

http://www.apcc.cat/noticies/2056/lapcc-organitza-la-jornada-circ-des-de-la-butaca-per-donar-a-coneixer-espectacles-de-circ-de-miggran-format-als-teatres-e3
http://www.apcc.cat/noticies/2056/lapcc-organitza-la-jornada-circ-des-de-la-butaca-per-donar-a-coneixer-espectacles-de-circ-de-miggran-format-als-teatres-e3
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Des de l’àrea professional de Fira Trapezi han inclòs la informació de les reunions ràpides en el 

programa d’activitats professionals i també han enviat un correu per convidar a programadors 
inscrits. 
Des de l’APCC també s’ha fet mail personalitzat per convidar alguns programadors/es de confiança 
que ja havien participat anteriorment a algun speed meeting que havíem organitzat. Així mateix, 
també s’ha informat i convidat als programadors/es internacionals que participaven a la mesura del 
PIC “A Catalan Journey”. 
 

S’han inscrit un total de 36 companyies, de les quals 12 eren companyies programades (10 sòcies 
i 2 no sòcies, de la resta de l’Estat). 
Com que hem tingut un nombre elevat de programadors/es participants, no ha calgut fer selecció i 
totes les companyies inscrites han pogut participar. 

 
S’han inscrit un total de 23 programadors: 
Programadors àmbit Catalunya: 

• Giulia Poltronieri – Terrassa Arts Escèniques 

• Hèctor Mora – Grec Festival 

• Albert Martí – Al Carrer Viladecans 

• Cèlia Marcé – Konvent 

• Jordi Príncep – FesticAM 

• Oriol Figueras – Primaverart / CC El Morell 

• Joan Chaves – Fest. Senseportes / Aj. Argentona 

• Maria Farriol – Teatre Auditori St. Cugat 

• Renata – Anem al Teatre 

• Erik Varea – Circ Picat 

• Mireia Llunell – Aj. Sabadell – L’Estruch 

• Jordina Blanch – Aj. Cardedeu 

• Maria Faura – Aj. Prats Lluçanès / Cantilafont 
Programadors àmbit Estatal:  

• Gonzalo Andino – Festival Circada 
Programadors àmbit Internacional (9 
persones) :  

• Michaela Holbikova – ArtProm 

• Martine Linaer-Gijsen - Theater op de 
Markt- Dommelhof 

• Ute Classen 

• Ineta Pliekaityte – Arts Printing 
House 

• Bernd Belschner – Tolhaus / ATOLL 
Festival 

• Jos Koelbel – Berlin Circus Festival 

• Ruth Wikler – TOHU 

• Wendy Moonen – Festival Circolo 

• Martins Kibers – Festival ReRiga* 

• *Aquests programadors van estar a la Fira I van participar de les trobades com a convidats 
de la Mesura Catalan Journey (coordinada també per l’APCC)  

 
S’han fet formularis de valoració per a les companyies i els programadors/es nacionals que van 
participar. Als programadors/es internacionals se’ls hi va passar un formulari de valoració de tota 
la mesura “A Catalan Journey” dins del qual hi havia 4 preguntes específiques sobre els speed 
meetings. 
 
En general la valoració global ha estat molt positiva per part de tots els participants (tant 

companyies com programadors/es) 
 
Per part dels programadors/es han valorat la gran diversitat de propostes. Els hi ha semblat una 
activitat “productiva”, ja que en poc temps han pogut conèixer diverses propostes i fer contactes 
amb companyies que no coneixien. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1soA-Hjd2evUmzhPLV34jN0ksMb7QKedibpv2oec_1QU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fI0YRQyRJpoPA8ZP13s2D56f34qzQh_rrzJB3ateGoI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18wxMp7Fo3QrJ_XuIZvUxdkJQAE7vPs3zmFJZo7WNmWk/edit?usp=sharing
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També han valorat la tria de companyies per a cada programador/a, ja que s’adaptaven al que 

buscaven/necessitaven per a les seves programacions i en la majoria de casos creuen que 
programaran algun dels espectacles proposats. 
 
Per part de les companyies,  també s’ha valorat molt positivament l’activitat, sobretot l’oportunitat 
de contactar cara a cara amb els programadors/es, els quals han tingut una actitud molt receptiva 
i s’han mostrat interessats  en la majoria dels casos. 
 

Per part de Fira Trapezi s’ha valorat positivament l’activitat 
i la seva gestió, i sha qualificat com una de les activitats 
que ha aixecat més interès per part dels professionals a la 
Fira. S’ha demanat una major coordinació en els missatges 
a comunicar a les companyies i programadors/es 
participants, i s’ha comunicat la queixa de companyies i 
programadors/es de la resta de l’Estat perquè els artistes 

no membres de l’APCC o no programats no podien 
participar al speed meeting. 

 
 
 
Fira Tàrrega  
Com en d'altres ocasions, l'APCC Ha comptat amb un estand 

paraigües a la Llotja de Fira Tàrrega del 8 al 11 de setembre. 
 

 
 
Amb la resta d’AAEE hem generat  reunions ràpides entre responsables de programació i 
companyies en el marc de FiraTàrrega.  
Aquesta activitat organitzada per les cinc associacions professionals, té per objectiu que les 

persones i entitats associades puguin presentar els seus projectes a professionals de la programació 
d’àmbit internacional, estatal i català en una reunió ràpida de 5 minuts. 
 
Les entitats organitzadores són:  

• APCC 

• AADPC 

• ADGAE 

• PATEA  

• TTP 

Format de la Jornada:  

• Data: dissabte 10 de setembre de 2022 

• Durada: 1’5h 

• Horari: d’12h a 13:30h 

• Lloc: Carpa exterior davant Llotja Professional 

 
Convocatòria: 
S’ha fet un formulari d’inscripció per a les companyies. S’hi podien inscriure les companyies amb 
almenys un dels seus membres associat a alguna de les entitats organitzadores. 

Places limitades. Es donava prioritat a les companyies no programades i les companyies 
participants tenien un màxim de 3 reunions per tal de garantir un major nombre de places. 
 
Programadors/es participants: 
S’han inscrit un total de 27 programadors: 

 

Programadors àmbit Catalunya (19) 

• Giulia Poltronieri – Terrassa Arts Escèniques 

• Albert Martí / Xavier Campón – Al Carrer Viladecans 

• Marina Martori – Teatre Auditori de Llinars del Vallès 
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• Cristina Cazorla – Festival Circorts 

/ MAC, Mercè Arts de Carrer 

• Pau Estrem – Danseu Festival 

• Ferran Murillo – Tantarantana 

Teatre 

• Maria Farriol – Teatre Auditori St. 

Cugat 

• Arnau Vinós – La Temporada d’Arts 

en Viu Lleida 

• Mireia Oromí – Ajuntament 

d’Anglesola 

• Mireia Llunell – Aj. Sabadell – 

L’Estruch 

• Daphné Malherbe –  El Garitu - Cardedeu 

• Pere Fontanet / Anna Isern – Aj. de Montmeló / Festival FITKAM 

• Jordi Fosas – Fira Mediterrània Manresa 

• Oriol Martí – Aj. Barcelona / Festival de Nadal 

• Emma Escolano – Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt) 

• Mireia Calafell – La Sullivan 

• Iolanda Delgado – Fira de Circ La Bisbal 

• Aïna Rovira – Festival Z 

• Rebecca Alabert – Festival FASTT 

Programadors àmbit Estatal (3)   

• Sara Recatalà – Fit Carrer 

• Hugo Nieto – Ay. Coslada / Festival Coslada Radial 

• Manuel Jesús González – Feria de Teatro de Castilla y León 

Programadors àmbit internacional (5)   

• Clive Lyttle – Certain Blacks 

• Jin Yim - Pohang Street Arts Festival 

• Nicole Ruppert - International Street theatre festival Holzminden 

• Bruno Costa – Bussola 

• Adrie van Essen – Deventer op Stelten 

 

Companyies presentades i selecció final: 
S’han inscrit un total de 92 companyies: 

• 33 companyies sòcies de l’APCC 

• 25 companyies sòcies de la TTP 

• 16 companyies sòcies de PATEA 

• 14 companyies sòcies de l’AADPC 

• 4 companyies sòcies d’ADGAE 

Del total de companyies inscrites només s’han descartat les companyies que estaven al programa 
oficial de FiraTàrrega. La resta (80 companyies) ha pogut participar amb una mitjana de 3 reunions 

cadascuna 
 
Les reunions s’han fet sota la carpa/envelat exterior, a l’esplanada de davant de la llotja. 
S’ha fet formularis de valoració per a les companyies. Als programadors/es se’ls hi va enviar un 
mail agraint-los la participació i demanant que ens fessin arribar la seva opinió o comentaris. 
En general la valoració global ha estat positiva, tot i que els participants han comentat algunes coses 
que es podrien millorar de cara a futures edicions 

 
Per part de les companyies,  han valorat molt positivament l’oportunitat de contactar cara a cara 
amb els programadors/es, els quals han tingut una actitud molt receptiva i s’han mostrat interessats  
en la majoria dels casos. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1soA-Hjd2evUmzhPLV34jN0ksMb7QKedibpv2oec_1QU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1soA-Hjd2evUmzhPLV34jN0ksMb7QKedibpv2oec_1QU/edit?usp=sharing
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La majoria de companyies han considerat que el nombre de reunions que se’ls hi ha assignat eren 

insuficients i en quant a la durada, també han opinat en general que eren massa curtes. Tot i així, 
gairebé totes han contestat que els hi agradaria participar en futures activitats com aquesta. 
Com a coses negatives o a millorar, s’ha comentat que l’espai no era l’adequat i que l’organització 
era una mica caòtica. 
Alguns també han demanat de poder triar els programadors amb els que es reuneixen, per tal 
d’ajustar millor l’emparellament i que les reunions siguin més profitoses. 
Per part dels programadors/es no hem tingut masses respostes (només 2 persones han contestat 

el mail) i no han concretat massa, només han fet una valoració general que en els 2 casos ha estat 
positiva. 
Tot i les bones opinions, que creiem tenen a veure en la necessitat d’espais de tropbada 
professionals entre artista i programadors, sigui quin sigui, s’han de millorar moltes coses 
d’aquesta activitat, començant per la implicació de la Fira.  
 

Altres Fires i Festivals 

Amb la Fira d’Igualada, La Fira de Manresa hem assistit com a professionals i , afegint i el Festival 
Temporada Alta, hem renovat els convenis de col·laboració. 
 
 
 

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

 
Però amb una d'aquestes empreses havíem fet un lligam més estret que hem volgut mantenir  
apropant-nos amb la creació de l’avantprojecte “Salut i circ” que buscava el maridatge del circ i la 
Salut. 
 
 
Projecte amb l’Hospital Cínic “Salut i circ”  

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

empresarial, i hem estat en converses i 
generant  un avantprojecte en  qual el circ 
es pot introduir dins de algunes de les línies 
estratègiques de l’Hospital per tal de 
presentar als finançadors privats del 

Consorci de l’Hospital Clínic.  
La relació no ha pogut tirar endavant a nivell 
tècnic, però mantenim contacte i el seu 
suport en la participació dins la taula de 
Salut i circ que hem generat en col·laboració 
amb el Projecte CIPAC.  

 
Difusió del dossier #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.  
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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’ha enviat  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.  
S’ha fet una comunicació especial a través d’Instagram. 
 
 
 
 
 

 
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’ha editat 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.  
 
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. 
Enguany ho ha rebut l’associació Gira Circ per  per la seva tasca, la seva il·lusió, perseverança i 
sobretot empenta per portar al Circ als espais que més costa que hi arribi. 
 

Agenda de Nadal  
 

Aprofitant l’increment de programació de circ durant 
les dates de Nadal, hem dissenyat una agenda, online, 
on recollim els espectacles de circ i tallers 
organitzats pels nostres associats/des durant els dies 

de Nadal. Aquesta agenda s’ha donat 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 així com en una 
nota de premsa als mitjans.  
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Altres accions de difusió 
 
Jornada E3 – Circ des de la Butaca 
 

La Jornada ha tingut l’objectiu de donar a conèixer als programadors/es dels teatres E3 les 
propostes actuals d’espectacles de circ de mig/gran format per tal d’incentivar la programació de 
circ en aquests equipaments. 
Format de la Jornada:  

• Data: 3 de març del 2022 

• Durada: 2h 

• Horari: de 10h a 12h 

• Format: online (Zoom) 

 
Es va fer una convocatòria per cobrir les 8 places que hi ha disponibles per la Jornada cercant 
espectacles de circ de mig/gran format pensats per exhibir-se en sales grans (la capacitat mitjana 
dels teatres E3 és de 650 espectadors). 

Es va donar prioritat a les propostes de gran format, ja que són les que s’adapten millor a 
aquestes sales i per les seves característiques tenen un circuit d’exhibició més limitat. Així doncs, 
es van tenir  en compte els següents criteris: 

• Número d’intèrprets 

• Dimensions de l’espectacle (escenografia, estructures,...) 

• Necessitats tècniques (és imprescindible que l’espectacle tingui disseny de llums per a 

sala) 

També es té en compte si les propostes són conegudes o no per part dels programadors/es. Així 
doncs, al formulari de la convocatòria es pregunta si els espectacles han actuat en algun 
equipament E3 o si estan en contacte amb els E3 i es dona prioritat a les propostes que no han 
estat programades i a les companyies més noves o que no tenen contactes habituals amb aquests 
equipaments. 
Per participar a la jornada cal que la companyia disposi d’un vídeo promocional de màxim 2 

minuts de durada. 
També es valora que la companyia tingui activitats complementàries per oferir als teatres 
(activitats de públics, tallers, xerrades, dossier pedagògic per a escoles, ...) 
S’accepten propostes d’espectacles estrenats o en fase final de creació (estrena durant el 2022). 
Les companyies han de tenir seu social a Catalunya o si no, algun del seus membres ha de ser 
soci/a de l’APCC.  
 
La convocatòria s’ha anunciat amb una notícia a la web de l’APCC i s’ha enviat al butlletí. El 

formulari per les companyies ha estat obert del 2 al 10 de febrer. 
S’ha enviat mails als responsables de programació dels 21 municipis amb equipaments E3 per 
convidar-los a participar a la jornada. També s’ha demanat a la Laura Cuenca (Coordinadora del 
Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals) que ens ajudés a fer difusió. 
 
La comissió de selecció està formada per 1 membre de l’APCC (Jordi Gaspar), 1 professional amb 
coneixements tècnics  (Rat Serra) i 1 programadora de teatre E3 (Giulia Poltronieri) 

 
S’han presentat a la convocatòria un total de 32 propostes d’espectacle, dels quals 6 han quedat 
descartats perquè no complien els criteris de format (no eren espectacles de mig/gran format). 
La comissió de selecció va escollir  els següents 8 espectacles per participar a la jornada del dia 3 
de març: 

1. Le Grenier – Cirque Entre Nous 

2. Save the temazo – Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. 

3. Després de tot, la pel·lícula – PSIRC 

4. VoloV – Col·lectiu TQM 

5. Desgavell – Circ Vermut 

6. INO – Ino Kollektiv 

7. Desdèmona – Alba Sarraute & Les Ofèlies 

8. De tu a tu – Col·lectiu Mur 

http://www.apcc.cat/noticies/2056/lapcc-organitza-la-jornada-circ-des-de-la-butaca-per-donar-a-coneixer-espectacles-de-circ-de-miggran-format-als-teatres-e3
file:///C:/Users/usuari-1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9DQ63GH/Contactes%20E3%20Jornada.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VC-9UJ11cKQ0Gop36PUEiibX1if7ij82LiJSLJ2cig0/edit?usp=sharing
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Per tal de treure el màxim profit de la Jornada, s’ha proposat de fer una sessió formativa amb les 
companyies participants, explicant-los el funcionament de la jornada i donant-los consells per tal 
de preparar la seva presentació i adaptar-la al format (online 4 minuts). 
La sessió formativa va a càrrec de Dapnhé Malherbe i hi participen 6 de les 8 companyies 
seleccionades. 
La sessió ha sigut conjunta i s’ha enfocat de manera pràctica, de manera que cada companyia ha 
fet un assaig del seu discurs i tant la Daphné com la resta de companyies han fet comentaris per 

tal d’ajudar a millorar-lo. 
 
Durant la jornada han participat les següents persones: 

• Cristina Tascón (ha fet la presentació i la cloenda de la jornada) 

• Marina Montserrat (ha explicat la dinàmica de la jornada i s’ha encarregat de la 

coordinació tècnica per la visualització dels vídeos de les companyies) 

• Laura Cuenca i Núria Pascal – Xarxa transversal (han fet la presentació dels 

programadors/es) 

• Representants de les 8 companyies seleccionades 

• Responsables de programació dels E3s: 

o Jordi Basomba i Àngels Serentill – Manresa 

o Giulia Poltronieri – Terrassa 

o Anna Lleó – Vilanova 

o Rocío Caballero – Tortosa 

o Tena Busquets – Olot 

o Laura Llamazares – Granollers 

o Elena Carmona – Girona 

o Toni Cruanyes i Cristina Navarro – Mataró 

o Guillem Rius – Tarragona 

o Marta Crespi – Vic 

o Jordi Agelet - Badalona 

o Àngels Granados – Sant Cugat 

Amb totes les propostes presentades a la convocatòria, s’ha fet un catàleg d’espectacles de sala 
per fer arribar la següent informació als programadors/es. 

 
S’han fet formularis de valoració per a les companyies i els programadors/es que van participar. 
En general la valoració general ha estat molt bona per part de tots els participants (la valoració 
mitjana per part dels programadors/es és de 8 i per part de les companyies de 9,25) 
Per part dels programadors/es s’han sorprès de que hi haguessin tantes propostes d’aquest 
format i han agraït l’organització de la jornada i el catàleg, que consideren una eina molt útil i 
valoren positivament. 

També han mostrat interès en rebre informació d’altres formats, per la qual cosa caldria valorar la 
possibilitat d’organitzar noves jornades amb altres formats o pensar eines útils pels 
programadors/es (catàlegs, buscador d’espectacles a la web,...).  
 
Per part de les companyies,  també s’ha valorat molt positivament, tant la jornada com la sessió 
formativa per preparar les presentacions. Les companyies que van participar a la formació creuen 
que els hi ha estat molt útil, sobretot per l’enfoc pràctic de la sessió. 

Pel que fa al format de la jornada, en general s’han valorat positivament les avantatges de fer-ho 
online, ja que facilita la participació de més programadors/es, tot i que hi ha hagut vàries opinions 
que prefereixen el format presencial. Així doncs, el format online és un bon recurs (econòmic i 
fàcil d’organitzar), però cal valorar la possibilitat de fer activitats presencials a l’hora d’organitzar 
altres accions similars, ja que també tenen el valor afegit del contacte més directe i la proximitat 
amb els programadors/es que no s’aconsegueix mai en el format online. 
 

 
Suport a les jornades de visibilització d’escoles del territori  

 
La 2ª Jornada d’Espais de Formació en Circ  ha volgut 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).  

file:///C:/Users/usuari-1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9DQ63GH/catàleg.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIKF7wANRMIlkFRP2lSd9SMl2adk28-wb9GcScoIc2A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3wgFsOrglq9YddlbuEOd1AwuNgsWWUGORVmvClBqOQ/edit?usp=sharing
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Un grup motor conformat per entitats i persones relacionades amb la formació de circ ha estat  treballant en 
l’elaboració de continguts i línies d’aquesta 2ª segona Jornada en la qual hem estat molt presents  des de 
l’APCC.  
 
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.   
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Avaluació  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. 
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Nou projecte de web APCC 
 
Aquest 2022 s’ha entregat de forma interna 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. 
 
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, com els vídeos 
creats per la mesura A Catalan Journey 
del Pla d’Impuls. 
 
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 
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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. 
 

Malgrat la pèrdua de rellevància d’aquesta xarxes respecte d’altres, considerem que aquesta ens 
permet arribar a un públic que encara no té perfil a Instagram, per exemple, o a professionals de 
circ de més edat que són actius a Facebook. 

 
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. Malgrat això, sabem que Twitter no 
és la xarxa més consultada pel públic general i tampoc és la xarxa més habitual per als professionals 
del circ. Entenem que és necessari mantenir la nostra presència per tal de connectar amb 
periodistes i mitjans de comunicació, administracions i altres entitats del sector de les arts 
escèniques i de la gestió cultural. 
En aquest sentit, 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. 
 

 
L’increment de la nostra presència s’ha incrementat lleument, paral·lelament a la pèrdua 
d’importància d’aquesta xarxa per al públic general. (de 2.695 seguidors/es a 2.719) 
 

 
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, un material que vol posar en valor i informar sobre la 
diversitat, qualitat i dinamisme del circ català actual. Setmanalment hem informat 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, a càrrec de les mateixes 

companyies.  
 

 
Cal destacar el paper de les stories per tal de redifondre notícies, convocatòries o agenda. 
 
 
 
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.  
 
Enguany, i en el marc de la campanya de difusió del dossier #ressonacirc, hem dut a terme reunions 
amb les direccions dels mitjans de comunicació públics TVE i CCMA (TV3, Canal 33, Catalunya 
Ràdio, Icat FM, etc). Aquestes trobades han inclòs als responsables d’informatius i també de 

programes.  
Considerem que han estat trobades molt profitoses per conscienciar als i les directius d’aquests 
mitjans de la necessitat de difondre el circ català actual, així com del seu potencial a l’hora de 
transmetre valors i la possibilitat d’extreure’n temes de diferents àmbits (social, formació, etc). 
Arran d’aquestes reunions hem acordat l’enviament mensual d’una sèrie de temes d’actualitat i de 
fons relacionats amb el circ català, per tal de proporcionar continguts i idees als responsables 
d’informatius i sobretot programes d’aquests mitjans.  
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Aquesta mesura s’ha confirmat com a molt positiva de cara a promoure la presència del circ en 

aquests mitjans, i també per mantenir el circ com a tema rellevant en l’agenda d’aquests 
periodistes. 
De cara a elaborar aquests llistats de temes tenim en compte els espectacles en cartellera o creació, 
així com projectes de circ de formació, circ social, premis i guardons rebuts per part d’artistes i 
professionals de circ, etc. (per exemple, el programa Punts de Vista de La 2 va entrevista a Manolo 
Alcántara, Premi Nacional de Circ). 

 
 
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. 

 
 

 
 
Barcelona, 16/01/2023 



DESPESES APCC PRESSUPOST 2022 EXECUTAT 2022 DIFERÈNCIA respecte pressupost

PERSONAL APCC 91.522,80 €                                                           87.017,75 €                                   4.505,05 €                                                                   

Tècnica gerència 31.823,00 €                                                           29.074,29 €                                   2.748,71 €                                                                   

Tècnica comunicació                                                    28.934,80 €                                                           26.158,45 €                                   2.776,35 €                                                                   

Tècnica producció                                 22.665,00 €                                                           27.316,29 €                                   4.651,29 €-                                                                   

Tècnica administració                                                               2.100,00 €                                                             3.505,19 €                                     1.405,19 €-                                                                   

Suport (pràctiques, suport extra) 6.000,00 €                                                             963,53 €                                         5.036,47 €                                                                   

EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ, CONEIXEMENTS I RECURSOS 11.070,00 €                                                           9.949,02 €                                     1.120,98 €                                                                   

Cicle Formació de Formadors -  €                                                                       -  €                                               -  €                                                                            

Cicle Xerrades -  €                                                                       20,00 €                                           20,00 €-                                                                        

Píndoles de formació i enllaç 600,00 €                                                                181,50 €                                         418,50 €                                                                      

Capsules de formació pròpies 1.470,00 €                                                             890,80 €                                         579,20 €                                                                      

Assessoraments bàsics 3.000,00 €                                                             3.365,34 €                                     365,34 €-                                                                      

Assessorament legal laboral 4.500,00 €                                                             5.491,38 €                                     991,38 €-                                                                      

Assessorament marc legal 1.500,00 €                                                             -  €                                               1.500,00 €                                                                   

DIÀLEG AMB LES ADMINISTRACIONS I INICIATIVES EN XARXA 3.050,00 €                                                             1.231,23 €                                     1.818,77 €                                                                   

Representació sector (dietes i desplaçaments) 400,00 €                                                                343,18 €                                         56,82 €                                                                        

Fira Trapezi + acció professional 500,00 €                                                                158,63 €                                         341,37 €                                                                      

Fira Igualada 100,00 €                                                                49,00 €                                           51,00 €                                                                        

Fira Tàrrega 1.100,00 €                                                             680,42 €                                         419,58 €                                                                      

Altres fires 200,00 €                                                                -  €                                               200,00 €                                                                      

 Xarxa estatal Circored -  €                                               -  €                                                                            

Accions de la XECC 50,00 €                                                                   -  €                                               50,00 €                                                                        

Elaboració informes tècnics 700,00 €                                                                -  €                                               700,00 €                                                                      

COHESIÓ 9.232,20 €                                                             13.517,03 €                                   4.284,83 €-                                                                   

Trobades de sector, grups treball 1.100,00 €                                                             2.000,00 €                                     900,00 €-                                                                      

Jornades de sector 1.500,00 €                                                             3.880,63 €                                     2.380,63 €-                                                                   

Transicions professionals -  €                                                                       -  €                                               -  €                                                                            

Enquesta de companyies 800,00 €                                                                3.213,28 €                                     2.413,28 €-                                                                   

Assessorament especialitzat . Protocol AVM 5.832,20 €                                                             4.423,12 €                                     1.409,08 €                                                                   

DIFUSIÓ 10.100,00 €                                                           27.758,86 €                                   17.658,86 €-                                                                 

Accions difusió sector 300,00 €                                                                19.168,32 €                                   18.868,32 €-                                                                 

Participació premis Zirkólica 1.500,00 €                                                             1.500,00 €                                     -  €                                                                            

Dia Mundial del Circ 1.200,00 €                                                             1.210,00 €                                     10,00 €-                                                                        

Biblioteca fitxes 600,00 €                                                                181,50 €                                         418,50 €                                                                      

Actualització Web 4.500,00 €                                                             4.416,50 €                                     83,50 €                                                                        

Accions comunicació diverses 2.000,00 €                                                             1.282,54 €                                     717,46 €                                                                      

INTERNACIONALITZACIÓ 700,00 €                                                                1.210,00 €                                     510,00 €-                                                                      

Guia de professionals -  €                                               -  €                                                                            

Accions internacionals -  €                                                                       -  €                                               -  €                                                                            

Suport a la comunicació xarxes (circcat.cat) 700,00 €                                                                1.210,00 €                                     510,00 €-                                                                      

DESPESES OFICINA APCC 6.075,00 €                                                             6.412,64 €                                     337,64 €-                                                                      

Telèfon 1.300,00 €                                                             1.153,80 €                                     146,20 €                                                                      

Correu, missatgeria i plataforma zoom 100,00 €                                                                393,30 €                                         293,30 €-                                                                      

Dominis i servidors web 400,00 €                                                                1.173,20 €                                     773,20 €-                                                                      

Suport i material informàtic 1.650,00 €                                                             -  €                                               1.650,00 €                                                                   

Material d'oficina 250,00 €                                                                200,07 €                                         49,93 €                                                                        

Auditoria 1.000,00 €                                                             762,30 €                                         237,70 €                                                                      

Assegurança general 225,00 €                                                                -  €                                               225,00 €                                                                      

Assegurança PRL 150,00 €                                                                2.090,76 €                                     1.940,76 €-                                                                   

Gestoria 800,00 €                                                                407,27 €                                         392,73 €                                                                      

Despeses corrents 200,00 €                                                                231,94 €                                         31,94 €-                                                                        

D.BANCÀRIES 500,00 €                                                                342,59 €                                         157,41 €                                                                      

Interessos bancaris 100,00 €                                                                -  €                                               100,00 €                                                                      

Comissions bancaries 100,00 €                                                                245,89 €                                         145,89 €-                                                                      

Devolució de rebuts 300,00 €                                                                96,70 €                                           203,30 €                                                                      

PIC INTERNACIONALITZACIÓ 22.587,30 €                                                           23.608,16 €                                   1.020,86 €-                                                                   

Sou tècnica Internacionalització 4.162,40 €                                                             5.397,75 €                                     1.235,35 €-                                                                   

Acció total  per exclosa Internacionalització 18.424,90 €                                                           18.210,41 €                                   214,49 €                                                                      

PIC- DESPESA APCC 1.250,00 €                                                             2.500,00 €                                     1.250,00 €-                                                                   

Coordinadora Infraestructures 1.250,00 €                                                             1.250,00 €                                     -  €                                                                            

Auditoria anual 1.250,00 €                                     1.250,00 €-                                                                   

 CAIXA SOLIDÀRIA 500,00 €                                                                500,00 €                                         -  €                                                                            

Despeses Caixa Solidària 500,00 €                                                                500,00 €                                         -  €                                                                            

TOTAL DESPESES 156.087,30 €                                                         174.047,28 €                                 17.959,98 €-                                                                 

TOTAL DESPESES SENSE PIC 133.500,00 €                                                         150.439,12 €                                 16.939,12 €-                                                                 

INGRESSOS APCC PRESSUPOST INGRÉS 2022 INGRÉS EXECUTAT 2022 DIFERÈNCIA

SUBVENCIONS 101.450,00 €                                                         102.295,00 €                                 845,00 €                                                                      

Institut de Cultura de Barcelona 16.000,00 €                                                           16.000,00 €                                   -  €                                                                            

OSIC 61.000,00 €                                                           70.100,00 €                                   9.100,00 €                                                                   

Diputació de Barcelona 14.800,00 €                                                           15.000,00 €                                   200,00 €                                                                      

Altres ajuts( ICEC-SDE) 7.650,00 €                                                             1.195,00 €                                     6.455,00 €-                                                                   

ICUB Igualtat 2.000,00 €                                                             2.000,00 €-                                                                   

RECURSOS PROPIS 32.050,00 €                                                           48.940,46 €                                   16.890,46 €                                                                 

Quotes socis/es 31.800,00 €                                                           33.549,00 €                                   1.749,00 €                                                                   

Altres ingressos per activitat 250,00 €                                                                15.391,46 €                                   15.141,46 €                                                                 

Altres accions professionals

ALTRES INGRESSOS -  €                                                                       -  €                                                 -   €  

Utilització Romanents Anteriors (tresoreria) -  €                                               

Finançament Extern -  €                                               

PIC- INTERNACIONALITZACIÓ 22.587,30 €                                                           24.691,00 €                                   2.103,70 €                                                                   

Internacionalització ICEC 17.587,30 €                                                           19.691,00 €                                   2.103,70 €                                                                   

Ramon Llull 5.000,00 €                                                             5.000,00 €                                     -  €                                                                            

TOTAL INGRESSOS  APCC + PIC 156.087,30 €                                                         175.926,46 €                                 19.839,16 €                                                                 

TOTAL DESPESES 156.087,30 €                                                         174.047,28 €                                 17.959,98 €                                                                 

TOTAL INGRESSOS 156.087,30 €                                                         175.926,46 €                                 19.839,16 €                                                                 

BALANÇ -  €                                                                 1.879,18 €                                 1.879,18 €                                                            



ficha seguretat


