
 

 
 
FESTIVALET SANT MARTÍ DE CIRC – BARRI BESÒS  I EL MARESME 
 

CONVOCATÒRIA PER A ENTITATS PER GENERAR L’EQUIP DE  DIRECCIÓ 
ARTÍSTICA, PRODUCCIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’UN CICLE DE 
PROGRAMACIÓ DE CIRC AL JULIOL I AGOST DEL 2022 
 
Context 

El Festival Sant Martí de Circ va néixer el 2017 de la mà de l’Associació de 

Professionals del Circ de Catalunya (APCC) que  va proposar generar un petit 

festival de circ al Districte de Sant Martí, al barri del Besòs, on té la seu de l’entitat 

i que comparteix amb la Fàbrica de Creació La Central del Circ.  

Van ser 3 edicions sota la direcció artística de CoopdeCirc (que va presentar-se a 

les anteriors convocatòries publicades per l’APCC), la complicitat del Districte del 

Sant Martí i el finançament per part de Foment de Ciutat a través del programa 

de Pla de Barris.  L’APCC  va aportar part del finançament durant les dues 

primeres edicions.  

Des d'un principi l'aposta va ser aconseguir i consolidar un festival amb una 

programació artística de circ de qualitat, per tal de promoure i difondre el circ 

que es fa a Catalunya amb la implicació i amb diàleg amb les entitats de barri per 

tal de potenciar els llaços comunitaris i ajudar mitjançant la cultura a crear nous 

espais de convivència positius i enriquidors per a la ciutat. 

Després d’uns anys de pandèmia i de replantejament per part de Pla de Barris 

dels seus objectius associats al finançament al barri del Besòs i el Maresme, 

l’APCC va fer la proposta de generar un cicle de programació distribuït en diverses 

dates.  

Durant les dates 02/03/2022 a 17/03/2022 es va obrir una licitació per generar 

aquesta programació, i que va quedar deserta.  



 

Ara, es reactiva, sense gaire marge de temps, la intenció i compromís del districte 

amb el circ com a vehicle de comunicació, cohesió i accessibilitat a la cultura per 

als seus veïns i veïnes.  

Aquesta proposta, que compta amb un pressupost total de 30.000€ + iva, ha de 

dividir la programació en tres dates, amb uns requeriments administratius 

concrets que expliquem més avall.  

 
Bases de la convocatòria 
 

-La convocatòria per a la direcció artística, gestió administrativa, producció i 
producció tècnica d’un seguit de programacions de Circ al districte de Sant Martí 

està oberta a qualsevol entitat professional o companyia dedicada al món del circ 

amb capacitat jurídica per actuar com a professional i com a contractant.  

 

-No cal ser membre de l’APCC per poder presentar-se a aquesta convocatòria. 

 

-La temporalitat d’aquest acord serà de 4 mesos 
 

-La data límit per a presentar-se serà el dimecres 26 de juny del 2022 

  

-El dia 30 de juny es farà pública la proposta escollida per part de la Junta de 

l’APCC i un membre de Pla de Barris.  

 

-L’equip escollit serà responsable de la programació, gestió administrativa, 

producció, producció tècnica dels espectacles, activitats, tallers i altres actes 

previstos per al festivalet, així com de la interlocució amb el Districte de Sant 

Martí i Pla de Barris. 

 

-Aquesta programació haurà de seguir els objectius del cicle detallats a 

continuació i adequar-se al pressupost i forma d’administració requerida. 

 

-L’oficina de l’APCC donarà suport a l’entitat en la interlocució amb el districte i 

suport en la difusió.  

 

-Les candidatures hauran d’omplir aquest formulari inscripció  i presentar un 

esborrany de proposta de programació a celebrar al carrer, dins el districte de 

Sant Martí, al barri del Besòs i el Maresme, adjuntant també una distribució 

pressupostària que contempli tota la despesa. 

http://www.apcc.cat/qui-som/qui-som.html
http://www.apcc.cat/qui-som/qui-som.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHjHDcwXhqkdtSgKi_6WxHjEqPo1jt0Kcoi2GWhixBBwweSQ/viewform


 

 

Objectius de la programació de Circ a Sant Martí 2022 

 

 

Principals: 

 

• Promoció i difusió del circ actual que es fa a Catalunya. 

• Dinamització a través de la programació de circ i activitats de circ de 

l’entorn del barri del Besòs i el Maresme de Barcelona. 

 

Secundaris: 

 

• Promoció d’artistes emergents. 

• Creació de vincles de proximitat amb el barri del Besòs i les seves 

entitats. 

• Difusió del circ català actual i contemporani. 

 
 
Criteris de selecció 
 

• La convocatòria per a la direcció artística, producció i gestió administrativa 

d’un seguit de programacions de Circ al districte de Sant Martí de Circ està 

oberta a qualsevol entitat o companyia professional dedicada al món del 

circ amb capacitat jurídica per actuar com a professional i com a 

contractant.  

• Valoració de la proposta adequada a:  

o Adequació de la proposta de programació als espais, dates i 
requeriments tècnics oferts pel districte de Sant Martí.  

o Adequació de la proposta de programació per a tots els públics. 

o Criteri de paritat en la programació. 

o Diversitat d’estils i tècniques en la programació. 

o Qualitat de les propostes d’activitats paral·leles (tallers, etc.)  

o Solvència en la gestió, acreditant experiència, es valorarà la 

trajectòria i experiència en altres cicles, programacions o festivals. 

o Transparència en la presentació de pressupostos i proposta de les 

condicions laborals adequades.  

o Adequar-se a les necessitats de gestió i administració requerides per 

part del Districte de Sant Martí i que detallem en aquest document.  

 

Proposta de programació 



 

 
Les dates i espais proposats pel districte en funció de la seva programació 

d’estiu són les següents:  
 

Data: 30 de Juliol 
Lloc: Carrer Alfons el Magnànim  

Proposta orientativa de programació durant un dia amb tallers de circ i 

programació de companyies (o cabaret)  

Horari: 

La proposta inicial és:  

- Taller de circ (circ en família amb diversos elements de circ i 

pòrtic) (es pot organitzar en un altre espai del carrer, anteriorment 

s’havia organitzat als jardins a l’alçada del carrer Pere Moragues). 

- Espectacle per a tots els públics (es pot organitzar en un altre 

espai del carrer) 

- Espectacle mig format o cabaret de circ (hora aproximada 

(19:30h) Lloc: carrer Alfons el Magnànim davant de cine Pere IV. 

(cantonada carrer Ferrer Bassa) 
 

Atenció: horari de muntatge a partir de les 16h30 a l’espai C/Alfons el  

Magnànim davant cine Pere IV, cantonada carrer Ferrer Bassa) 
 
 
Data: 13 d’agost 
Lloc: carrer Alfons el Magnànim davant de cine Pere IV.  

(cantonada carrer Ferrer Bassa) 
 

Proposta de programació d’una o dues companyies de circ (hora 

d’actuació 19:30h) 

 

Atenció: horari de muntatge a partir de les 16h30 

 

Data: 27 d’agost 
Lloc: carrer Alfons el Magnànim davant de cine Pere IV.  

(cantonada carrer Ferrer Bassa) 
 

Proposta de programació d’una o dues companyies de circ (hora 

d’actuació 19:30h) 

  

Atenció: horari de muntatge a partir de les 16h30 



 

 
 
Format administratiu requerit 
 

L’entitat ha de coordinar tres pressupostos i tres factures finals: 

 

1. Pressupost  + factura de 15.000€ + iva per la programació de 30 de juliol  

2. Pressupost + factura per la programació del 13 d’agost* 

3. Pressupost + factura per la programació del 27 d’agost* 

 

*La suma de les factures 2 i 3, hauran de tenir un import màxim de 15.000€ + iva 

 

El pressupost 1 el tramitarà l’APCC. L’entitat haurà de presentar una factura i el 

pressupost detallat a l’APCC. 

 

L’entitat s’encarregarà de coordinar la presentació dels pressupostos i factures 2 

i 3.  

 

Si necessiteu més informació, contacteu amb l’oficina de l’APCC. 

 

Cal que els conceptes del pressupost siguin els següents: 

 

Pressupost per al dia 30 de juliol 
Concepte: Festivalet de Circ al Besòs  

Descripció:  

- Conceptualització.................................x€* 

- Coordinació amb el territori..................x€ 

- Contractació espectacles i taller............x€ 

- Cost producció espectacles i tallers ......x€ 

*Honoraris entitat organitzadora 

 

Pressupost per al dia 13 d’agost 
Concepte: Festivalet de Circ al Besòs 

Descripció:  

- Espectacle públic familiar.....................x€ 

- Cost producció espectacle....................x€ 

-  

Pressupost per al dia 27 d’agost 
Concepte: Festivalet de Circ al Besòs 

Descripció:  



 

- Espectacle públic familiar.....................x€ 

- Cost producció espectacle....................x€ 

 

 

Infraestructura tècnica aportada pel districte  

• 1 Escenari  

• Presa de corrent als punts d’actuació 

• Cadires 

 

 

Infraestructura tècnica i personal NO aportat pel districte  

• Equip de so i il·luminació (en cas necessari) 

• Tècniques (llum i so) 

• Linòleum, vol de pista o terra necessari per les actuacions (en cas 

necessari) 

• Responsable tècnic, de coordinació i regidoria  

• Responsable tècnic rigging (en cas necessari)  

• Certificació de muntatge d’estructures en via pública  

• Punts d’ancoratge per estructures de circ (en cas necessari) 

 

 

Altres conceptes i accions per part de l’entitat organitzadora  que ha de tenir en 
compte 
 

• El districte no aporta camerinos.  

• Manutenció artistes (agua, menjar durant les proves i actuacions...) 

• Reforç de comunicació. L’entitat pot aportar una imatge per reforçar la 

comunicació, que es fa de manera genèrica des del districte.  

• Tramitació del FE01 (SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I 

ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA 
PÚBLICA) 

• Vigilància en cas necessari 

 

  

 

 

 

 
 
  

https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE01_XXT.pdf

