
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER LA JORNADA “CIRC DES DE LA BUTACA” - PRESENTACIÓ 

D’ESPECTACLES DE CIRC DE MIG/GRAN FORMAT PER A TEATRES E3 

 

 

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya posa en marxa la present 

convocatòria per a seleccionar espectacles de circ de companyies catalanes que es 

presentaran a un grup de responsables de programació dels equipaments E3. 

 

Jornada de presentació d’espectacles de sala de mig/gran format 

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya organitza la jornada CIRC DES DE LA 

BUTACA amb la col·laboració de la xarxa d’equipaments E3 (equipaments escènics i 

musicals d’àmbit local que disposen d’una sala de gran capacitat per poder acollir 

programacions de gran format, ubicats en municipis de més de 50.000 habitants o 

capitals de comarca de més de 15.000 habitants). 

La jornada té com a objectiu donar a conèixer les propostes actuals de circ de 

mig/gran format i ampliar el circuit català per aquests espectacles. 

Tindrà lloc el 3 de març de 2022 de 10h a 12h i consistirà en una trobada online amb 

els responsables de programació de diversos teatres E3 en què les companyies podran 

presentar les seves propostes.  

 

Característiques de la convocatòria 

Aquesta convocatòria té com a objectiu la selecció d’un màxim de 8 espectacles de 

mig/gran format que estiguin pensats per exhibir-se en sala. 

Les companyies seleccionades podran presentar les seves propostes d’espectacle a 

través d’una presentació online davant de professionals de la programació. En aquesta 

presentació podran mostrar un vídeo promocional de l’espectacle, i  al final s’oferirà un 

temps breu perquè els programadors/es puguin fer preguntes a les companyies.  

L’objectiu d’aquestes presentacions és donar a conèixer al grup de programadors/es 

una diversitat de propostes de circ que encaixin amb les necessitats de les sales de gran 

capacitat i així generar un diàleg entre companyies de circ de Catalunya i els 

programadors/es d’aquests espais. 

El coneixement d’aquest tipus de propostes és vital per tal de fer créixer el circuit de 

sala per a espectacles de gran format, que sovint es veuen obligats a buscar circuit fora 

de Catalunya. 

Les companyies seleccionades se’ls oferirà una píndola de formació per preparar la seva 

presentació.  

 

 

 



 

 

Requisits i criteris de valoració 

1. Requisits 
 

● Les companyies o artistes han de tenir la seu a Catalunya o almenys un/a dels 

seus membres ha de ser soci de l’APCC i ha d’estar al corrent del pagament de 

les quotes. S’acreditarà mitjançant el CIF de la companyia o especificant el 

nom de la persona membre de l’APCC. 

● Els espectacles que es presentin han de ser de circ de mig/gran format i 

pensats per exhibir-se en sales grans (la capacitat mitjana dels teatres E3 és de 

650 espectadors).  

● Els espectacles han d’estar estrenats o en fase final de creació (estrena 

prevista pel 2022).  

● Les companyies hauran de tenir disponibilitat per representar l’espectacle  

durant el 2022 o el 2023; 

● Es donarà 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 tindran en compte els següents 

criteris:  

o Número de membres de la companyia  

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

o Necessitats tècniques (és imprescindible que l’espectacle tingui disseny 

de llums per a sala)  

o Número d’actuacions realitzades amb l’espectacle en algun equipament 

E3 

● Per participar a la jornada cal que la companyia disposi d’un vídeo promocional 

curt (preferiblement de menys de 2 minuts de durada). 

● També es valorarà que la companyia tingui activitats complementàries per 

oferir als teatres (activitats de públics, tallers, xerrades, dossier pedagògic per 

a escoles, ...)  

● Les companyies o els seus membres han de tenir almenys una experiència 

prèvia de creació professional 

 

 

2. Documentació a presentar 
 

● Formulari degudament omplert 

● Dossier de l’espectacle 

● Fitxa tècnica  

● Enllaç per visionar el vídeo promocional 

 

 

3. Criteris de valoració 

 
 

● Disponibilitat per fer la presentació el dia 3 de març a les 10h:  
Les companyies que no tinguin disponibilitat en aquesta data, quedaran 

descartades per participar a la jornada, tot i que podran formar part del 

catàleg.  

 

 

 



 

● Número de membres de la companyia en gira: 
Es donarà prioritat als espectacles amb 4 o més persones en gira. Es tindrà en 

compte totes les persones (artistes i tècniques) necessàries per portar a terme 

l’actuació. 

 

● Dimensions de l’espectacle: 
Es prioritzarà els espectacles que necessitin unes dimensions d’escenari més 

grans (amplada, fondària i alçada) 

 
● Actuacions a E3: 

Es donarà prioritat als espectacles que menys actuacions hagin fet a sales 

catalogades com a equipaments E3* 

 
 
*Els teatres E3 són els següents: Teatre El Jardí (Figueres), Teatre Principal (Olot), Teatre 

Margarida Xirgu (Badalona), La Llotja (Lleida), Cal Bolet (Vilafranca del Penedès), Kursaal 

(Manresa), Teatre Principal (Sabadell), L’Atlàntida (Vic), Teatre Principal (Vilanova i La Geltrú), 

Auditori Felip Pedrell (Tortosa), Atrium (Viladecans), Teatre Municipal (Girona), Teatre Bartrina 

(Reus), Teatre Sagarra (Sta. Coloma de Gramenet), Teatre Auditori (St. Cugat del Vallès), Teatre 

Auditori (Granollers), Teatre Joventut (Hospitalet de Llobregat), Teatre Monumental (Mataró), 

Teatre Tarragona (Tarragona). 

 

 

CATÀLEG D’ESPECTACLES DE SALA DE MIG/GRAN FORMAT 

Els espectacles que no quedin seleccionats i que per tant, no puguin participar a la 

jornada, formaran part d’un catàleg que es farà arribar als/les responsables de 

programació dels E3’s, per tal que tinguin la informació de totes les propostes actuals 

de circ de mig/gran format. 

 

SELECCIÓ I CALENDARI 

Comissió de selecció 

La comissió de selecció estarà formada per 1 membre de la junta de l’APCC, 1 

professional de circ amb coneixements tècnics i 1 programador/a de teatre E3 amb 

experiència en la programació de circ.  

Calendari  

10 de febrer: data límit d’admissió de propostes 

17 de febrer: anunci dels projectes seleccionats 

Setmana del 21 al 25 de febrer (matí): Píndola formativa (online) 

3 de març de 10h a 12h: Jornada (online) 

 

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I INFORMACIÓ 

Per presentar propostes d’espectacles cal omplir el següent formulari. 

La data màxima per presentar propostes és el 10 de febrer de 2022. 

Per més informació o possibles dubtes podeu posar-vos en contacte amb l’APCC via 

mail a l’adreça projectes@apcc.cat o via telèfon al 93 356 09 31 (en horari de matí) 

https://forms.gle/H6VbVq8Bb8SVeusQ6
mailto:projectes@apcc.cat

