
Pla Impuls del Circ 2019-2022 

Mesura Pobles de Circ (2021) 

 

Convocatòria per a escollir els espectacles programats  

a la mesura Pobles de Circ 

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) obre la convocatòria per a la 

selecció de companyies participants el 2021 la mesura Pobles de Circ. La convocatòria es 

tancarà el dia 28 de febrer. 

Pobles de Circ 

Què és? : És una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ, un programa d’accions 

específiques impulsat a fi de crear un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió 

del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres. 

El pla l’han posat en marxa l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Descripció de la mesura: Creació d’un circuit d’exhibició d’espectacles i activitats de circ 

a set pobles de petites dimensions (menys de 10.000 habitants). Aquests municipis 

estaran repartits pel territori  i fins ara no han tingut una programació habitual d’aquesta 

art escènica. 

S’ha previst que cada poble programi quatre espectacles de circ de diferent format a 

càrrec de companyies de circ professionals seleccionades prèviament. A més, una 

iniciativa de circ o espai de circ de la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya pròxim al 

municipi s’encarregarà d’organitzar un taller de circ.  En total es tracta doncs de 5 cites 

amb el circ a cadascun dels pobles participants previstes des de l’abril fins el desembre 

de 2020. 

A més de la creació de circuit d’exhibició i el conseqüent increment de la programació de 

circ al territori, la mesura vol crear llaços i sinergies entre els espais de circ existents i els 

municipis, amb l’objectiu de crear vincles i futures col·laboracions. 

Coordinador de la mesura: Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC). 

Entitat privada sense ànim de lucre que aglutina més de 350 professionals del circ, i que 

té com a objectiu la difusió i promoció del circ a Catalunya. Amb el suport del Departament 

de Cultura, Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. 

Contacte: Amèlia Bautista i Marina Montserrat 

93 3560931 (horari de 10h a 14h) -poblesdecirc@apcc.cat 

Finançament: La mesura està finançada pel Departament de Cultura a través de la Direcció 

General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques en la seva majoria, amb la col·laboració 

dels Ajuntaments participants. 

AQUI podeu consultar més informació sobre Pobles de Circ. 

mailto:poblesdecirc@apcc.cat
http://www.apcc.cat/noticies/view.php?ID=1916


 

Bases de participació a la convocatòria per a la 

selecció d’espectacles programats a la mesura Pobles 

de Circ  

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) obre la convocatòria 

per a la selecció de companyies participants a la mesura Pobles de Circ. La 

convocatòria es tancarà el dia 1 de març. 

1. Requisits a complir per les companyies de circ que vulguin participar en 

aquesta mesura: 

Poden participar a la convocatòria les companyies de circ amb algun dels seus 

membres associat/da a l’APCC a data 01/2021 o bé companyies amb seu fiscal 

a Catalunya.  

No podran participar les companyies que ja hagin estat programades en el marc 

de Pobles de Circ 2020. 

2. Tipologia d’espectacles requerits 

Aquesta convocatòria està dirigida a espectacles de circ. S’inclou tot tipus de 

disciplines i estils i propostes per a tot tipus de públic. 

• Les companyies poden oferir 

o Espectacles de circ que es puguin realitzar al carrer 

o Espectacles de circ de sala amb requeriments tècnics bàsics (hem 

de tenir en compte que es tracta de pobles amb pocs recursos 

tècnics i sales poc habilitades per a la pràctica del circ o per a arts 

escèniques en general) 

o Espectacles de circ itinerants 

• Els espectacles han de tenir dates disponibles per a la seva representació 

des de l’abril fins el desembre 2021. 

No s’acceptaran espectacles on el circ no sigui el gènere principal. 

Circuit 

Un total de 7 pobles participants a la mesura, repartits pel territori català, 

cadascun programarà 4 espectacles des de l’abril fins el desembre de 2021 (a 

excepció de Prats de Lluçanès, que en programarà 3). 

Els pobles participants en l’edició del 2021 són: Alcanar, Bellver de Cerdanya, 

Prats de Lluçanès, Sant Hilari Sacalm, Sort, Talarn i Ulldemolins.  

Selecció 



La selecció de les companyies anirà a càrrec d’una comissió formada per 

representants dels set Ajuntaments participants, un representant de la Direcció 

General del Departament de Cultura, un/a artista de circ i dos programadors/es 

de festivals de Catalunya amb experiència. Aquesta comissió preseleccionarà 20 

espectacles programables.  

Tots els/les participants a la comissió hauran rebut prèviament el llistat de 

companyies presentades a la selecció i la informació recollida al formulari de 

participació emplenat per cada una de les companyies presentades. 

La selecció es farà tenint en compte els criteris dels diferents membres de la 

comissió, i l’APCC vetllarà perquè es tinguin en compte  criteris de gènere i 

territori, criteris tendents a assegurar l’heterogeneïtat de les propostes, tot 

apostant per encabir diferents tipus de disciplines i estils.  

Enguany es proposarà que el 20% d’aquesta selecció siguin espectacles adreçats 

a públic adult, per tal de fomentar la presència d’aquest tipus de propostes en les 

programacions. 

A finals de març, l’APCC informarà a les companyies seleccionades, així com les 

que no han estat seleccionades. 

Cada Ajuntament, a partir d’aquesta preselecció de 20 espectacles, farà la seva 

pròpia tria per a programar al seu municipi segons el format i pressupost previst. 

Formar part de la preselecció no assegura formar part de la programació final, 

perquè aquesta depèn de la tria final de cada Ajuntament (a més de disponibilitats 

de calendari, espai, requeriments tècnics, etc). 

Programació 

Des de l’APCC s’oferirà assessorament als Ajuntaments sobre l’adequació tècnica 

als espais i/o sobre com calendaritzar les propostes en funció d’espais, públics, 

agenda local, etc. 

Cada companyia seleccionada serà contractada per dur a terme com a màxim 7 

actuacions en 7 municipis diferents. Cap companyia actuarà dos vegades al 

mateix municipi. 

Els quatre espectacles seran de petit, mitjà i gran format, i es proposarà que el 

20% de  la programació estigui dirigida a públic adult, per incentivar que aquestes 

creacions també trobin circuit d’exhibició. 

Contractació 

Cada companyia signarà un contracte amb l’APCC i l’Ajuntament corresponent 

per establir la data, horari, lloc d’actuació i altres detalls de la representació. 

Aquest contracte ha estat elaborat per una advocada especialitzada en arts 

escèniques. 



El contracte inclourà una clàusula Covid que garantirà el cobrament del catxet en 

cas d’anul·lació per compliment de restriccions imposades per la pandèmia. 

El termini de pagament s’estableix en 30 dies a partir del lliurament de la/les 

factura/es un cop celebrat l’espectacle. Cal que totes les factures compleixin amb 

tot els requisits legals per ser considerada vàlida. L’APCC s’encarregarà de validar 

que les factures compleixin amb els requisits establerts per la normativa vigent. 

L’APCC serà l’encarregada de rebre el finançament per part del Departament de 

Cultura i els Ajuntaments participants. 

Els Ajuntaments i les companyies negociaran la fitxa tècnica amb l’assessorament 

de l’APCC. 

Els Ajuntaments hauran signat prèviament amb l’APCC un conveni de col·laboració 

per coordinar la realització de la mesura. En aquest conveni els Ajuntaments  es 

fan responsables de l’adequació de l’espai d’actuació en la mesura del possible 

(per exemple cadires, tanques, punt de llum, etc). 

Les companyies hauran de vetllar perquè tots els seus treballadors i treballadores 

estiguin donats d’alta a la Seguretat Social i hauran de disposar d’una 

assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seva activitat.  

Les companyies amb algun dels seus membres soci/sòcia de l’APCC que no 

tinguin seu fiscal a Catalunya,  hauran d’entregar un certificat de residència fiscal 

en algun país de la UE amb vigència durant el 2021. 

Calendari de la convocatòria 

La convocatòria es publicarà el dilluns 8 de febrer al web de l’APCC i es difondrà 

al sector del circ a través de les seves eines de difusió. 

A principis de març està prevista la reunió de la comissió de selecció i s’anunciarà 

el resultat de la selecció a finals de març.  

Les actuacions tindran lloc entre els mesos d’abril i desembre de 2021.  

El pagament de l’APCC a les companyies tindrà lloc 30 dies a partir del lliurament 

de les factures validades al mail poblesdecirc@apcc.cat. 

Difusió i comunicació de la programació de Pobles de Circ 

Des de l’APCC es donarà a conèixer la programació d’aquesta mesura a través 

dels seus canals habituals i les seves xarxes socials, per la qual cosa es realitzaran 

fotografies i reportatges. També es farà arribar la informació a la premsa.  

Els Ajuntaments es comprometen a difondre la programació del seu propi 

municipi a través dels seus canals de comunicació i xarxes socials, així com a 

sol·licitar la difusió a través de mitjans i xarxes supramunicipals (consell comarcal, 

diputació, etc). 



Informació a enviar: 

Les companyies interessades han d’omplir EL FORMULARI (CLIQUEU AQUI) amb 

la informació del seu espectacle, tenint en compte que aquesta és la informació 

que rebran els Ajuntaments per decidir la seva selecció d’espectacles. Cal 

descarregar-se el formulari i enviar-lo a apcc@apcc.cat. 

Les companyies informaran del catxet de l’espectacle que proposin, tot detallant 

l’import de l’IVA si s’escau. 

El preu del catxet ha d’incloure les despeses en desplaçaments, dietes i 

allotjament si s’escau. Tingueu en compte que les poblacions participants són: 

Alcanar, Bellver de Cerdanya, Prats de Lluçanès, Sant Hilari Sacalm, Sort, Talarn 

i Ulldemolins. 

Les companyies rebran un correu electrònic que confirmarà la correcta recepció 

de les dades. 

El no enviament de totes les dades a la data de finalització de la convocatòria 

invalidarà la sol·licitud de participació en la mateixa. 

Termini d’enviament de propostes:  

del dilluns 8 de febrer al dilluns 1 de març, ambdós inclosos. 

 

 
 

Organitzen: 

   
 

Amb la col·laboració dels ajuntaments dels municipis participants. 

 
La Mesura de Pobles de Circ és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019-2021 

que impulsa el Departament de Cultura, en col·laboració amb l’Associació de Professionals del 

Circ de Catalunya (APCC), el suport de l’Institut Ramon Llull i el Festival Grec i la complicitat del 

Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de 

L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak. El Pla, amb una vigència de tres 

anys, té com a objectiu principal crear un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del 

circ en la vida cultural, social i econòmica de Catalunya i més enllà de les nostres fronteres. 

 

 

Per a més informació o dubtes us podeu posar en contacte amb nosaltres a 

través del correu poblesdecirc@apcc.cat. Amèlia Bautista - Marina Montserrat 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Convocatories/2021/formulari%20companyies.pdf
mailto:poblesdecirc@apcc.cat

