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I.

BALANÇ I COMPL
LIMENT
T DEL PROJEC
P
CTE

L’Associació de Professio
onals de C
Circ de Cattalunya (AP
PCC) fa méés de vuit anys
que treballa per
p
la pro
omoció i d
difusió del circ en la vida cu
ultural, soc
cial i
econ
nòmica del país. Aq
quest 2012
2 ha estat per a l’APCC un any d’acttivitat
orien
ntada a diivulgar el circ per fe
er créixer la profess
sió i fomen
ntar una major
m
presència en la
a cultura i en
e la socie
etat.
Per aconseguir-ho, hem desplegat un seguitt d’activitats que s’in
nscriuen en els
camps de la interlocució
ó amb less administtracions, la
a formació
ó, la creació, la
prod
ducció, els
s marcs fiscal i lab oral, els circuits
c
d’exhibició, la difusió i el
patrimoni histò
òric.
El 2
2012 ha significat la conti nuïtat i consolidac
ció de di àleg amb
b les
administracion
ns per desp
plegar una política cultural env
vers el circc que recullli les
nove
es realitats
s, necessita
ats i priori tats del se
ector. En aquest
a
senttit cal destacar
les n
negociacion
ns amb el Departam
ment de Cultura de la Generalitaat de Catalu
unya,
el D
Departamen
nt d’Ensen
nyament d
de la Gen
neralitat de Catalunyya, el CoNCA,
l’Institut Ramo
on Llull i l’Ajuntame
ent de Barcelona pe
er elabora r el segon
n Pla
Integ
ablir un ac
gral de Cirrc (2012-2015) i esta
cord estrattègic per a la cultura del
circ a mitjà, cu
urt i llarg termini. L’A
APCC tamb
bé ha format part de les comissions
de treball prom
mogudes des
d
de la Generalitatt de Catalunya per ll’elaboració
ó del
Pla Estratègic per la Cu
ultura Cata
alunya 202
21 i amb el Consell de Culturra de
l’Ajuntament, per a l’elaboració d
del Pla d’actuació municipal
m
2012-2015 en
l’àmbit de la cu
ultura i l’In
nforme anu
ual de la cu
ultura 2012
2
L’AP
PCC es con
ntinua erig
gint com ll’entitat re
epresentativa del secctor circen
nse a
Cata
alunya i cohesionadorr de professsionals, entitats i iniciatives dee circ. L’en
ntitat
compta actualment amb
b 266 soci s, provinents de tote
es les bra nques del circ:
artisstes, formadors, gesto
ors, empre
esaris, tècn
nics i periodistes.
També ha esttat rellevant la partticipació de l’entitat a les firees de Tàrrega,
Trap
pezi Reus i Fira Med
diterrània, aquets any, amb un
u estand paraigües
s per
oferir-lo al soc
ci com a ap
parador i p
plataforma
a de promo
oció per do
onar a con
nèixer
els sseus projec
ctes.
En a
aquest senttit, al 2012
2 s’ha con tinuat treb
ballant per incloure eels associats en
el d
debat, els projectes i les acctivitats de
d l’associació convvocant-los cada
estre a Ass
trime
sembles Ge
enerals i p otenciant comissions
c
s de partic ipació per a les
diferrents línies de treball i accions iimpulsades des de la
a Junta Direectiva.
Aque
est 2012 ha
h estat l’a
any en qu è l’APCC ha
h particip
pat més acctivament a les
nal exportant i
xarxe
es d’entita
ats de circ
c d’àmbit nacional, estatal i internacion
prom
movent el valor
v
i l’exc
cel•lència d
del circ cattalà i conso
olidant-se ccom a prin
ncipal
repre
esentant dels
d
professionals de l circ a Ca
atalunya. En són un b
bon exemp
ple la
participació com a me
embre fund
dador de la Fede
eració d’Asssociacions de
Profe
essionals de
d Circ Estatal; l’adh
hesió de l’A
APCC a Circostrada, la particip
pació
de l’entitat en el projecte
e europeu Culture de
e Cooperació Europa//Quebec 20
013 i
la participació
ó activa i constant de l’APCC
C en la Plataforma No Retalle
eu la
Cultu
ura on hi ha
h 21 entita
ats represe
entades.
[2]

Consscients de
e la imporrtància ca bdal de la creació de circui ts regularrs de
distrribució i explotació dels
d
especctacles i de
d la difusió d’especctacles de circ,
l’APC
CC ha orga
anitzat aquest 2012 , amb col··laboració amb l’Insttitut de Cu
ultura
de l’Ajuntamen
nt de Barce
elona Els C
Cabarets de
e Circ al Grrec. Festivaal de Barce
elona
2012
2 per dona
ar més visiibilitat als números de
d circ, un
n format m
molt habitual en
circ que a Ca
atalunya té
é un circu it reduït i promoure
e’l entre p
programadors i
prod
ductors. Un
na mostra on van pa
articipar 25
5 artistes sota la dirrecció de David
D
Gol.
Per ttal de posa
ar a la disp
posició dells creadors
s eines perr a la profeessionalitza
ació i
garantir un model efectiiu de creixxement, es
stabilitat i qualitat d
del circ, l’A
APCC
aque
est any ha posat l’ac
ccent en la
a consolida
ació de l’oferta del ccicle d’Eine
es de
profe
essionalització per als artistes de circ, am
mb un exittós cicle dee viodeofòrums
dedicat a propiciar la reflexió sobre
e la permeabilitat enttre el circ i la resta de
d les
arts (va congre
egar a una mitjana d
d’assistents
s de 40 pe
ersones perr sessió) i unes
troba
ades interprofessionals entre e
espais de circ. Com a resultatt de la primera
reun
nió, es va elaborar un documentt que resumeix la situació dels centres de
e circ
que hi van partticipar.
mancances del secto
al•liar les profundes
p
or en form
mació, l’APC
CC, a
Per intentar pa
petic
ció de l’assemblea general, ha continuat donan
nt suport a la form
mació
orga
anitzant el tercer ciclle de Form
mació de Formadors amb 5 mo
onogràfics amb
una gran afluèn
ncia de participants.
Finalment, l’AP
PCC ha fet un esforç en incidir en la difusió i visibi litat del se
ector,
inverrtint en bu
uscar noves
s formes i canals de comunicació per ferr arribar a nous
públics informa
ació del se
eu Pla d’Acctivitats.
Pel q
que fa a La Central del
d Circ, p
podem afirm
mar que aquest ha eestat un an
ny de
conssolidació i esforços. D’una ba
anda, es consolida
c
el projectee d’oferir a la
ciuta
adania un equipamen
e
nt adequat amb tots els requeriments tèccnics neces
ssaris
per a la creació
ó dels espe
ectacles de
e circ, esde
evenir un dels
d
espaiss de referèn
ncia i
plata
aforma de
e difusió del
d sector,, nacionalment i internacionaal i ampliar la
visib
bilitat del circ català, al territori i a l’exteriior.
De l’altra ha estat
e
un any
a
d’esforrços, d’enffortir els vincles
v
am
mb les diferents
entittats col·lab
boradores, de traçar noves rela
acions amb
b espais d’’exhibició per
p a
la difusió dels espectacle
es de circ, de trobar noves eines d’acom panyament per
a le
es creacion
ns, així co
om espaiss d’interca
anvi i diàleg per a professio
onals,
d’enfortir les relacions
r
dels
d
artiste
es amb l’es
spai i de seguir
s
amb
b una activ
vitat i
nivellls d’excel·lència ma
algrat la ssituació econòmica que
q
travesssa el país
s i el
secto
or.
Pel q
que fa a la
a gestió i finançamen
nt de l’entittat, l’APCC
C ha hagut d’implementar
canvvis estratègics per afrontar l’’època que estem vivint.
v
S’h
ha potenciat la
complicitat so
ocial mobilitzant perrsones com
mpromeses amb la nostra missió
m
perq
què donin suport am
mb dedica ció de tem
mps i recu
ursos econ
nòmics pe
er fer
realitat els nostres objectius.
o
S’ha tre
eballat pe
er desenvvolupar noves
n
competències en els equips que fformen pa
art de l’org
ganització.. S’ha treb
ballat
moltt per arre
encar projectes i m
mostrar la utilitat so
ocial del projecte a les
[3]

Adm
ministracion
ns i demos
strar-los la nostra cap
pacitat d’e
emprenedo
oria per animarlos a participarr-hi com a col·laborad
dor. S’han estalviat
e
cos
stos sent m
més eficients
s amb
estra
atègies de cooperació
c
i col·labora
ació amb d’altres
d
entittats amb i compleme
entari
per ta
al de seguirr treballant per mostrarr l’impacte social
s
i econòmic de laa nostra activitat.

II.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE
E L’APC
CC SEGU
UINT EL PLA
D’A
ACCIÓ

Ó O COHE
ESIÓ DEL
L SECTOR
R
2.1 REPRESENTACIÓ
El ciirc a Catallunya s’artticula a pa
artir d’una estructura
a d’infraesstructures i ens
que ha de donar suport a la creació
ó artística i als seus protagonisstes. L’APC
CC és
l’enttitat que els aglutina
a i els reprresenta, i per afrontar amb gaaranties aq
quest
repte
e i poder garantir
g
l’e
excel•lència
a dels projectes que organitza, aquest an
ny ha
fet le
es següents accions:

NS DE REP
PRESENTAC
CIÓ DEL SECTOR
S
2.1..1. ACCION

PAR
RTICIPACIÓ
Ó EN XARXE
ES DE CIRC
C ESTATAL
LS I INTERN
NACIONALS
S
XARX
XA D’ASSOC
CIACIONS D’ARTS ESCE
ENIQUES DE
E CATALUNYA
L’AP
PCC forma part de la xarxa de d
d’associaciions d’arts escèniquees de Catallunya
impu
ulsada per CIATRE el 18 de jul iol de 2012 en tant que
q repressentant del circ,
per e
establir po
onts de diàleg i col·la
aboració en
ntre els seu
us membrees i parlar de la
situa
ació actual que estan patint les companyies i els cre
eadors de p
petit forma
at i la
cultu
ura en gene
eral.
Form
men part d’’aquesta xa
arxa: CIATR
C, APCC, APCC, APDC
C i TTP.
RE, ACPDC

Reunió CIATRE

Roda de Premsa

[4]

FEDE
ERACIÓ

D’ASSOCIACIO
ONS

DE

PROFESSIO
ONALS

DE

CIRC

EST
TATAL

(FE
EAPC)

El diijous 25 i el divendre
es 26 d'Occtubre de 2012
2
es va
a celebrar la V TROB
BADA
ESTA
ATAL D'A
ASSOCIACIO
ONS PRO
OFESSIONA
ALS DE CIRC a Santiago
o de
Com
mpostel·la amb
a
l’objec
ctiu de rev isar, aprovvar i signarr els estatu
uts de la FE
EAPC
i pla
anificar un calendari d'activitatss i respons
sabilitats de
d cara al p
proper any
y que
perm
meti al ciirc tenir més
m
repressentació i força dava
ant el Min
nisteri. Hi van
om altres anys,
participar 16 representatts de totes les comun
nitats autònomes i, co
a
es va
a confirma
ar que les realitats
r
de
e les assoc
ciacions qu
ue s’agrupeen al voltant de
la Fe
ederació só
ón molt div
verses i que
e l’APCC, dins
d
aquesta xarxa, n
n’és un refe
erent.
La Federació va quedar constituïda
c
el 26 d’oc
ctubre del 2012
2
i insccrita al Reg
gistre
d’En
ntitats el 12
2 de desem
mbre de 20
012

Trobada
a de la FEADPC
C

Signatura dels esta
atuts

CIRC
COSTRADA
Circo
ostradaNettwork és una platafo rma europ
pea d’arts de
d carrer i circ, dediicada
a l'intercanvi d'inform
mació, obsservació i desenvo
olupamentt professional.
Reprresentant més de 50 memb
bres de 17
1 països, la xarxaa treballa per
dese
envolupar l'estructurració i re
econeixement d'aqu
uest secto
ors a Europa.
HorssLesMurs, Centre Na
acional Fra
ancès d'Informació de les arts de carrer i les
arts de lcirc, és
s la secretà
ària genera
al de la xarrxa.

CAPIITALS DE CIIRC
L’AP
PCC, juntament amb
b la Maiso
on du Cirq
que de Brrusel·les, l a Grainerie de
Tolouse i la To
ohu de Mon
ntreal, partticipa des del 2012 en
e la creacció i dissen
ny del
proje
ecte europ
peu “Culturre de Coop
peració Eu
uropa/Queb
bec 2013 Capitals per
p al
Circ””, una inic
ciativa de cooperaciió i col·laboració internacionaal nascuda
a des
d’una lògica de
d cooperació, interccanvi i diàleg entre els
e actors i operadorrs de
circ d’una banda (llocs
s de form ació, de creació, de
d difusió, de prom
moció,
ment i de
esenvolupa
ament) i els representants loccals i regio
onals
d’acompanyam
mb la inten
nció d'afirm
mar la identitat circen
nse d'aquesstes ciutats per
d'altra part, am
[5]

les q
quals, els representan
nts públicss han clarament manifestat (i dee vegades fins i
tot inscrit en la seva dec
claració de
e política general)
g
el seu comp
promís en favor
d'una autèntic
ca política de desen
nvolupame
ent dels arts del ci rc. L’APCC
C ha
participat en 4 reunions al llarg d’’aquest any amb la resta d’org
ganitzadors
s per
treba
allar en la conceptua
alització d el projecte
e i ha invo
olucrat a l’’Institut Ra
amon
Llull perquè hi participi com
c
a col·la
aborador de
d l’administració pú blica catalana.

PAR
RTICIPACIÓ
Ó A FIRES
Des de fa anys
s, l’Associa
ació assiste
eix a fires i festivals de circ i aarts escèniq
ques,
de fo
orma prese
encial amb
b materials de difusió
ó i, puntualment, tam
mbé amb es
stand
prop
pi. Aquest any
a 2012 s’ha
s
particiipat a les següents
s
firres:

L’AP
PCC A
DE 2
2012)

LA

FIRA

DE

CIR
RC

DE

CATAALUNYA TRAPEZI
R
REU
US (DEL 17

AL

20

DE MAIG

La X
XVI edició de
d la Fira de
d Circ de Catalunya Trapezi Reus va ten
nir lloc entrre els
dies 17 i 20 de
d maig. L’APCC
L
va assistir-hi amb la voluntat dee representtar el
secto
or en l’esd
devenimentt referent d
de circ en tot el territori català i establir nous
ector tant nacionals com
lligams amb els professio
onals del se
c
de fo
ora de l’estat.
La p
programació del Trap
pezi 2012 vva compta
ar amb 43 propostess i 92 func
cions,
fent que la ciu
utat fos cap
paç de co ncentrar en
e només quatre diees prop de 100
es de circ. La majoria van ser a càrrec de companyie
es estatals,, 25 -el 88% de
hore
les q
quals, cata
alanes- i el nombre d
de projecte
es internacionals va sser de 19, amb
prop
postes de França, Bèlgica, Suïssa, Alemanya,
A
Països B
Baixos, Su
uècia,
Portugal, Itàlia
a, Xile, Arge
entina i el Brasil.

Cartell XVI edició de
e Trapezi; Prog
gramació(Pessiic de circ, Pakii Pallà, Capgira
ades, Cia Moroosof, Inaugural
2012)); III Jornada Professional
P

[6]

ornada Acttivitats Pro
ofessionalss. Debat: Els
E nous ca
amins del ccirc
III Jo

osada en marxa
m
de la program
mació
Divendres 18 de maig, i en paral••lel a la po
artísstica, l’org
ganització del Festivval va imp
pulsar une
es jornadess adreçad
des a
profe
essionals per a fom
mentar la p
promoció de la contractació d
d’espectac
cles i
deba
atre i reflexxionar sob
bre els nou
us reptes del
d circ a Catalunya.
C
L’APCC va ser
convvidada a participar al
a debat “E
Els nous camins
c
del circ” i on
n també hi van
participar artis
stes i prog
gramadorss com Toni Llotge (Coordinad
(
dor de l’Atteneu
Popu
ular 9Barriis), Joan Morros
M
(rep
presentant de l'Assoc
ciació cultu
ural El Galliner,
entittat responsable de la program
mació d'arrts escèniq
ques al Teeatre Kurs
saal),
Alfre
ed Fort (re
epresentant i gestor del Circ Cric), Marrc Olivé (p
programador al
Merc
cat de les
s Flors), Marcel Esscolano de
e Los Galindos (arttista i director
d’espectacles de
d circ), i Jordi
J
Aspa
a, d’ Escarllata Circus (artista dee circ i director
cena).
d’esc

L’AP
PCC A FIRA
A TÀRREGA
A (24 D’ABR
RIL I 6, 7, 8 I 9 DE SET
TEMBRE DE 2012)
La re
elació entre Fira Tàrrrega i el cirrc s’afiança
a cada any
y més: en laa 32a edic
ció de
FiraT
Tàrrega es
s van acre
editar 710 professionals, perta
anyents a 397 entittats i
institucions. En
nguany l’APCC, va se
er present a la Fira amb
a
divers es activitats i a
peu de carrer, seguint la programacció:
La situació de les Arts de
e Carrer, a debat (24
4 d’abril de
e 2012)
La jo
ornada 'Les
s arts de carrer
c
en te
emps de crisi',
c
impulsada per FiraTàrreg
ga, va
reun
nir una nod
drida repre
esentació de profess
sionals per plantejarr quins són els
repte
es que es plantegen en el secto
or i apunta
ar possibles vies de ssolució. L’A
APCC
hi va
a ser pres
sent a trav
vés de la participació del seu
u presidentt, Joan Ra
amon
Grae
ell.
La trrobada es va
v dividir en
e quatre ttaules de trreball que van abordaar quatre grans
g
teme
es: la com
municació i el màrq
queting, la
a qualitat artística, la produc
cció i
l'exh
hibició i les polítiques
s culturals.
Hi vvan participar Ramon Simó (director del Grec), Marcel Escolano (Los
Galin
ndos), Jord
di Gaspar (Trapezi
(
R
Reus), Jordi Jané (El Punt Avui)), Alina Ven
ntura
(La M
Maleta dels Espectac
cles) Tena Busquets (Ajuntament d'Olot), Pep Pla (C
CAET
Terra
assa), Marrgarida Tro
oguet (Tea tre de l'Es
scorxador de
d Lleida),, Marisol López
L
(ICEC
C, Genera
alitat de Catalunya
a), Marta Almirall (ICUB, A
Ajuntamentt de
Barc
celona), Me
ercè Saum
mell (Institu
ut del Teattre), PereT
Tantiñà (Fu
ura dels Baus),
B
Jaum
me Antich
h (Festival Al Carrrer de Viladecans), Marta O
Oliveras (MOM
Management) o TracyS
Sirés (Asso
e Professionals de la Dansa
a de
ociació de
Cata
alunya), enttre d’altres
s.
En la
a sessió de tarda, els relators de cadascuna de le
es taules vvan exposa
ar els
teme
es planteja
ats en les taules secctorials i es
e va obrir el debatt entre tots els
participants incorporant també les aportacions que feia
a el públic a través de
d les
xarxe
es socials (Twitter i Facebook).
F
[7]

Els pa
articipants de la jornada de trreball, el 24 d’’abril a Tàrrega
a

a ser el punt
p
de p
partida d'un procés que culm
minarà amb un
La jornada va
ument que recollirà le
es grans lín
nies d'actuació que els
e experts recomanen per
docu
al fu
utur del sector i que ha de con
nstituir el seu
s
«full de ruta» am
mb l'objectiu de
fer-h
ho extensiu
u a totes le
es parts im
mplicades. En aquest sentit, FirraTàrrega es
e va
comprometre a recollir les
l aportaccions de la
a jornada i validar-lees amb totts els
profe
essionals participant
p
s, per tanccar el document al lla
arg dels pro
opers meso
os.

Pres
sència a FiraTàrrega i activitatss paral·lele
es (del 6 al 9 de sete
embre)
uany l’APC
CC va torna
ar a ser p resent a la
a llotja participant een les activ
vitats
Engu
para
al·leles i sempre en co
ontacte am
mb els profe
essionals del
d sector.
d setemb
bre va ten
nir lloc la presentació del “C
Codi de bones
b
Divendres 7 de
ctiques pro
ofessionals en els à mbits de les Arts Escèniques
E
s a Catalunya”.
pràc
L’AP
PCC hi va participar
p
, juntamentt amb l’APG
GGC, l’APd
dC, la TTP i l’ AADPC.
Per part de l’APCC, el presiden
nt de l’As
ssociació, Joan Ram
mon Graell, va
presentar les línies bàsiq
ques del q ue hauria de ser el Codi
C
de Bo
ones pràctiiques
en c
circ. Per la
a seva banda, la re
esta d’entitats convo
ocades van
n presenta
ar els
respectius codis de bones pràctique
es impulsa
ats de les seves
s
assocciacions.

Pressentació del Co
odi de Bones Pràctiques
P
de lees diferents As
ssociacions d’A
Arts Escèniquess de Catalunya
a
(l’AP
PGGC, l’APdC, la TTP, l’ AADPC, APCC)

De n
nou, l’Asso
ociació va ser
s presen
nt al Lunch
h Meeting, que organ
nitza l’ICEC
C del
Depa
artament de
d Cultura
a de la Ge
eneralitat, també el 7 de setem
mbre. A través
d’aquesta iniciativa, l’APCC va don ar a conèix
xer el seu directori d
de professio
onals
als p
programadors estrang
gers prese nts a FiraT
Tàrrega.
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La llotja de pro
ofessionals
s de la Fira
a també va
a acollir les
s presentaccions del Mapa
M
de C
Centres de Creació de
d Catalunyya el 8 de
e setembre
e. L’APCC, a través de la
seva oficina i l’oficina de
e La Centrral del Circ
c, hi va se
er present també, i es
e va
parla
ar de La Central
C
del Circ. Fàb
brica de Creació
C
de Circ de l’’Ajuntamen
nt de
Barc
celona, un equipamen
nt inclòs diins el proje
ecte ‘Fàbriq
ques de Crreació’.

FIRA
A MEDITERR
RÀNIA (DEL 8 A L’11 D
DE NOVEMBR
RE DE 2012
2)
L’AP
PCC va acttivar engua
any una m ajor presè
ència a Fira
a Mediterrrània (Manresa,
del 8 a l’11 de novembrre de 2012
2) a través
s de l’estand APCC 1
100% CIRC
C . A
més, l’APCC va
v coorgan
nitzar la se
essió de trreball entre associaccions, artis
stes i
prog
gramadors,, que va ten
nir lloc disssabte 10 de
d novembrre al matí
ües de l’AP
PCC, 100%
% CIRC
Estand paraigü
b la volunta
at d’afavorrir als asso
ociats un aparador
a
i plataform
ma de prom
moció
Amb
per donar a conèixer els
s seus pro
ojectes, l’A
APCC va participar
p
aamb un es
stand
para
aigües a la llotja de la
a Fira Med iterrània. Aquesta
A
iniciativa es va concebre en
el m
marc de les
s activitats de servei al soci, i promoure la presènccia de circ
c a la
Fira Mediterràn
nia.
Aque
esta va serr la primerra ocasió e
en què l’AP
PCC organitzava un eestand d’aq
quest
tipuss. Des de la Junta de l’Assocciació es va
v considerar interesssant facilitar i
pote
enciar la difusió i comunicacció dels associats
a
en la sit uació de crisi
econ
nòmica actual, que ha
a reduït el nombre d’actuacions
s i està afeectat de ma
anera
greu a tot el se
ector de les
s arts escè niques.
Gràc
cies a aquesta iniciativa, els m
membres de
d l’APCC van poderr disposar d’un
espa
ai gratuït a la llotja de professio
onals d’una de les firres de méss renom diins el
merc
cat de les arts
a
escèniques a Cattalunya.
En la
a conceptu
ualització de
d l’estand
d paraigüe
es de l’APC
CC es va rreflexionar molt
sobrre com com
municar de
e forma cla
ara i directta que es tractava
t
d’ un espai per
p al
soci.. És per aixxò que es va
v contracttar un dissenyador am
mb qui es vva treballa
ar per
troba
ar la fórm
mula i el disseny de fer arrribar aquest missaatge als socis,
s
espe
ecialment, i al públic en generall.
La p
proposta es
scollida es
s va emma
arcar sota el lema AP
PCC, 100%
% CIRC, i es
e va
treba
allar a travvés de xap
pes, sobre
e conceptes
s com esforç, famíli a, risc, tre
eball,
etc; a banda d’intentar
d
recollir
r
tote
es les pers
sones i asp
pectes que , d’una ma
anera
o alttra, interve
enen en un
na produccció i/o pro
ojecte de circ,
c
des d
de les diferents
disciiplines als oficis que es troben e
en el circ.
Aque
est estand,, que es va estrenar e
en motiu de Fira Med
diterrània, fforma partt dels
objectes comu
unicatius de
d l’entita
at i serà el materia
al que aco
ompanyarà
à els
PCC a Fires
s a partir d
d’ara.
estands de l’AP
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Cal destacar que
q
des de
e l’APCC e
es va orga
anitzar una
a sessió dee formació
ó per
expliicar com funciona
f
un
na fira d’a
aquestes ca
aracterístiq
ques i don
nar consells
s per
dona
ar a conèixxer els seus
s projectess i espectacles entre els progra madors i altres
a
profe
essionals del
d sector. A la vega da, l’estan
nd va servir per prom
moure un major
m
cone
eixement i relació en
ntre els so
ocis, cosa que facilita
a que es p
pugui arrib
bar a
col·laboracions
s en el futu
ur.

L’estand de
e l’APCC a la LLlotja de la Fira
a Medite
a Manresa

L’acttivitat va ser molt be
en rebuda per part de
els associa
ats. La parrticipació va ser
d’onze socis i l’estand T15 de F
Fira Mediterrània, va
a acollir l es propos
stes i
inicia
atives de:
23Arrts-Brotherrs Projectio
ons SL - htttp://www.23arts.com
m/
Aten
neu de Nou Barris - htttp://www..ateneu9b.net/
Cia C
Capicua - http://ciac
h
apicua.com
m/
[10]

Cia C
Circ Teatre
e Modern - http://ww
ww.circteatrremodern.c
com/
Cia C
Circo LOS - http://ww
ww.circoloss.es/
Cia C
CirquetCon
nfetti - http
p://www.cirrquetconfe
etti.com/
Cia F
Fes-t’ho co
om vulguis - http://ww
ww.comvulguis.cat/
Cia M
Mabsutins - http://m
mabsutins.w
wordpress.c
com/
Circu
ulant, circ en movime
ent - http:///www.circ
culant.cat/
La C
Centraleta - http://about.me/laccentraleta
La M
Maleta dels Espectacles - http:///www.lama
aletadelses
spectacles..com/

Quattre d’aque
ests associats repressenten a entitats distribuïdorees de dive
erses
ulant! Cirrc en mo
companyies i espectac
cles: Circu
oviment, La Centra
aleta.
nexions Cu
ulturals, la Maleta de
els Especta
acles i 23 Arts. Per ttant, el nombre
Conn
d’arttistes i esp
pectacles re
epresentat s a l’estand va ser més
m elevat. Prova d’això va
ser la manca d’espai
d
físic per pode
er exposar tot el matterial de diifusió a la taula
de l’estand.
d
ores participants a l’estand só
ón de les més
Tres de les empreses distribuïdo
at. Per això
ò, la iniciattiva ha estaat molt útil per
emergents del sector en l’actualita
ector del circ,
c
ja que
e ha facilittat la pres
sència d’iniciatives q
que no tenen la
al se
capa
acitat per contractar
c
un estand individual a Fira Med
diterrània.

Taula de treba
all entre as
ssociacionss, artistes i programa
adors
Fira Medite
errània de Manresa va donar enguany un
u espai p er a la cre
eació
La F
d’una taula esttable de trreball amb
b associacio
ons professionals de l sector arrtístic
per millorar els canals de comuniccació entre el mercat cultural i les necess
sitats
dels profession
nals de les diferents a
arts.
La p
proposta va
a sortir de l'APdC i l’A
APCC, i recolzada pe
er la resta d'associac
cions,
es va acordar crear un espai de ttrobada i debat
d
entre associaccions, artis
stes i
prog
gramadors per tal de parlar sob
bre la situac
ció actual del
d circuit..
Dissabte 10 de
d novemb
bre a les 11:30h a la Llotja Professio
onal de la Fira
Mediterrània, es va dur a term
me una sessió
s
de treball p
per reflexionar
conjuntament sobre
s
la crreació de ccircuits artíístics, la re
ecerca de m
mecanisme
es de
comunicació entre
e
ofertta i deman
nda, i les formes de
d gestió i represen
ntació
(man
nagement).
Taula de tre
eball entre asso
ociacions, artisstes i programa
adors.
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Finalment van coorganitz
zar aquesta
a activitat: Fira Meditterrània dee Manresa, ARC
(Associació de
e Represen
ntants, Pro
omotors i Mànagers
s de Cata lunya), AC
CPDC
(Associació de
e Compan
nyies Proffessionals de Dansa
a de Cat alunya), APCC
A
(Associació Prrofessional de Circ de Catalu
unya), La Central d
del Circ, APdC
A
(Associació de
e Professionals de la Dansa
a de Cata
alunya), TT
TP (Assoc
ciació
Profe
essional de
d Teatre per
p a Totss els Públics), AADP
PC (Associiació d'Acttors i
Direc
ctors Profe
essionals de
d Catalunyya).
Fira Mediterràn
nia va fer arribar
a
a to
bada,
ots els parrticipants la relatoriaa de la trob
amb
b la voluntat de documentar l es aportac
cions que es van fe r a la reu
unió i
mostrant la predisposició a dona r continuïttat a aque
est primerr encontre, per
orir el treball conjuntt i enfortir plegatsel sector
s
de le
es arts escèèniques.
afavo

2.1..2. ACCION
NS DE COH
HESIÓ DEL SECTOR
Per ttal de conttribuir a co
ohesionar e
el sector, l‟‟APCC promou xarxees entre entitats
de c
circ. Quan es detecte
en necessittats o prob
blemàtique
es similarss entre entitats,
l‟APC
CC organittza reunion
ns perquè e
els diferentts agents del
d sector t robin espa
ais on
compartir expe
eriències, recursos,
r
o
optimitzin l’experiènc
cia d’altres companys
s i, si
s’esc
cau, busqu
uin solucion
ns conjunte
es.

REU
UNIONS SECTORI
S
ALS
L‟AP
PCC, de forma periòd
dica, s’ha reunit i ha fet un seguiment d
de les dive
erses
entittats de ciirc que hi ha Cata
alunya: centres de creació, eescoles, es
spais
d’entrenamentt, etc. Aque
estes reun ions permeten a l’As
ssociació eestar inform
mada
es entitats: Ateneu Po
opular 9Ba
arris i
de l’estat i les necessitats de cadasscuna de le
ola de Circ
c Rogelio Rivel, a Ba
arcelona; RocaUmbe
ert Fàbricaa de les Arts
A
a
Esco
Gran
nollers, El Circ Petit a Pineda d
de Mar, La
a Crica a Manresa,
M
l’ Associació
ó Tub
d’Assaig 7.0 a Terrassa, Cronopis a Mataró, etc.
e
Aque
est 2012, s’han
s
realitzat trobad
des d’espa
ais de circ, s’han con
nvocat reun
nions
de c
coordinació
ó entre els
s diferentss centres de
d formació per org
ganitzar l’o
oferta
form
mativa, amb els agen
nts més s ignificatius
s del secto
or per avaaluar polítiiques
cultu
urals, etc.

PAR
RTICIPACIÓ
Ó DELS SOC
CIS
uint la línia de fome
entar la p
participació
ó del soci, el 2012 s’ha continuat
Segu
treba
allant per incloure ells associatts en el debat, els prrojectes i lees activitats de
l’Asssociació.
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Asse
emblea de socis (20 de febrer d
de 2012)
En l’’Assemblea
a General de
d socis de
e del 20 de
e febrer es
s va presen
ntar la mem
mòria
d’activitats i el balanç econòmic d
de 2011 aiixí com les
s línies esttratègiques
s i la
previsió pressu
upostària pel
p 2012.
emblea de socis (5 de novembrre de 2012
2)
Asse

L’AP
PCC va con
nvocar una
a Assemble
ea General Extraordinària de ssocis el 5 de
d
nove
embre 201
12 per info
ormar el re
etard en el pagament de les su
ubvencions
s
adju
udicades per la Gene
eralitat de Catalunya
a del 2012, i les sevees
consseqüències
s a nivell de
d sector. En aquest sentit, tam
mbé es va explicar al
soci com la sittuació afec
ctava a la vida econò
òmica de l'APCC i el s seus
proje
ectes.
A pa
artir de la participac
p
ió dels asssociats, es
s va reforça
ar la línia d
de treball
conjunta entre
e socis i officines perr treballar plegats en
n la recerca
a de noves
s
estra
atègies de
e finançament.
.
emblea de socis (19 de novemb
bre de 201
12)
Asse

Arran de les novetats en
n relació all pagamen
nt de les su
ubvencionss 2012, es
s va
convvocar de nou una Assemblea G
General pe
er tal d’info
ormar de ttots els canvis
i de com es tra
adueixen en
e termes de tresore
eria en els projectes de l’entita
at.
A mé
és, aquestta assemblea va ser l’escenari on es va enfortir
e
la voluntat
d’ofiicines, junta directivva i associa
ats, de treballar conjuntamentt per troba
ar
nouss escenaris
s de finanç
çament. E ntre d’altrres idees, els
e socis rreunits en
Asse
emblea van
n acordar la creació d’una Acc
ció Solidàrria, a travéés d’una
com
missió de trreball oberrta a tot el sector.

RALS ACT
TIVES AD
DEQUADE
ES A
2.2.. IMPULS DE POLÍÍTIQUES CULTUR
LES
S NECESS
SITATS DEL
D SECT
TOR
L’AP
PCC treballa des del seu inici conjuntam
ment amb les admini stracions en la
posa
ada en ma
arxa d’accions que signifiquin
n una millora pel seector. Per això
manté relacion
ns amb els organism es oficials i les forces polítiquees per facillitar i
cular les in
nformacion
ns adequad
des sobre les
l problem
màtiques i les necess
sitats
vehic
dels sector i de
efensar i ac
ctuar com mediador en els inte
eressos gen
nerals i com
muns
dels agents pro
ofessionals
s de Circ de
e Cataluny
ya.

APCC està participan
nt en la red
dacció i im
mplementacció de diferents
Actualment, l’A
ersos conse
ells assess
sors i platafformes
plans estratègics, en dive
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S ESTRAT
TÈGICS
2.2..1 PLANS
ELAB
BORACIÓ, PRESENTA
ACIÓ I EDIC
CIÓ DEL

II PLA INTE
EGRAL DEL
L CIRC (20
012-

201
15)
El co
onseller de
e Cultura, Ferran
F
Masscarell, va presentar el 25 d’occtubre de 2012
2
II Pla Integrall del Circ,, un docu
ument consensuat entre els d
diversos ag
gents
ector del circ
c
i que té
t l’objectiiu d’establir un
públics i privats implicatts en el se
el circ a pa
artir del con
nsens i imp
pulsar mes
sures
acorrd estratègic per a la cultura de
conc
cretes per al
a desenvolupament d
del sector del circ en el períodee 2012-201
15.
El d
document ha comptat amb le
es aportac
cions de 56
5 expertss professio
onals
proc
cedents de
el sector cultural
c
orrganitzats en 9 com
missions i també hi han
participat 9 representa
ants de lles admin
nistracions públiquees directament
implicades en el desenvo
olupament de la cultura del circ a Catalu nya, totes elles
coorrdinades i impulsades
s des de l’A
APCC.
El Plla fixa accions concre
etes en 10 àmbits d’a
actuació: la
a creació d
de circuits de
d
prog
gramació es
stable, la formació,
f
e
els equipam
ments, el finançamen
nt, la
profe
essionalització, la pro
ojecció inte
ernacional,, la difusió, el marc leegal, la cre
eació
i la p
producció, i la recerca i la innovvació
També han intervingut a l’acte el prresident de
e l’Associac
ció de Proffessionals del
Circ de Catalun
nya (APCC)), Joan Ram
mon Graelll; Jaume Navarro, meembre la ju
unta
de l’APCC; el vicepreside
v
nt segon d
del Consell Nacional de
d la Cultu ra i de les Arts
(CoN
NCA), David
d Albet; el director de
e l’Institut Ramon Llu
ull, Vicenç V
Villatoro; el
e
direc
ctor de l’Institut Cata
alà de les E
Empreses Culturals
C
(ICEC), Gorkka Knörr, i el
direc
ctor de Pro
omoció de Sectors Cu
ulturals de l’Institut de
d Cultura d
de Barcelo
ona
(ICUB), Llucià Homs.
El II Pla Integra
al del Circ representa
a un diagnò
òstic de la situació acctual, posa
a en
relleu les direc
ctrius i els criteris
c
cla u del secto
or, i estable
eix les acciions a
dese
envolupar en
e el períod
de 2012-20
015. És tam
mbé una agenda a cu
urt, mitjà i llarg
term
mini concretada per àmbits d’acctuació i am
mb objectiu
us i plans d
d’acció
conc
crets. És fruit del deb
bat i la posa
ada en com
mú dels mú
últiples inteeressos,
nece
essitats i po
otencialitatts dels age
ents directa
ament o indirectamen
nt vinculats
amb
b el circ.
El Plla actual dóna continuïtat al priimer Pla In
ntegral del Circ 2008--2011, sign
nat
ara ffa quatre anys
a
entre el
e Departam
ment de Cultura de la
a Generalittat de
Cata
alunya i l’As
ssociació de
d Professiionals de Circ
C
de Cata
alunya. Aq uell docum
ment
establia bàsica
ament un estat
e
de la q
qüestió del circ a Cattalunya i deetectava le
es
mancances del sector. El Pla plante
ejava l’acció política en
e quatre ààmbits perr a la
norm
malització del
d circ: formació, cre
eació i pro
oducció, diffusió i marrc fiscal i
laboral.

10 o
objectius es
stratègics
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El II Pla del Cirrc planteja 10 objectiius estratègics:
1. Crear circu
uits de pro
ogramació estable i potenciar
p
la
a distribuciió i explota
ació
2. Estructura
ar i regular la formac ió
3. Donar sup
port als equ
uipaments i ens espe
ecífics del sector
s
4. Dotar el se
ector del circ de les e
eines de fin
nançamentt adients
5. Potenciar la professiionalització
ó, l’especia
alització
6. Reforçar la
a projecció
ó i la difusió
ó estatal i internacion
nal
7. Difondre i promoure el circ enttre la socie
etat civil
8. Dotar la professió d’un marc le
egal
9. Promoure la creació i la produccció
10. IImpulsar i reforçar la
a recerca, la
a investiga
ació i la inn
novació

Interrvencions a la presen
ntació
En la
a seva intervenció a la
a roda de p
premsa, el conseller de Culturaa ha destac
cat
que “el circ és un sector cultural am
mb molta efervescènc
e
cia des del punt de viista
creatiu i amb molta
m
capa
acitat de de
esplegar un
na intel·ligè
ència col·leectiva
reno
ovada”. “El futur del circ
c
és espe
erançador, com a con
nseqüènciaa de la fein
na
gene
erosa feta pels
p
profes
ssionals de
el sector” i “pot ser un
n dels secttors
pree
eminents de
el desplega
ament de l a cultura del
d nostre país”,
p
ha aafegit.
Pel q
que fa a l’e
elaboració del II Pla I ntegral, el conseller ha
h remarcaat que “es
tractta d’un doc
cument valuós” i “esttableix un acord
a
estra
atègic per a la cultura
a del
circ entre tots els agents implicats””.
e l’APCC, Joan Ramo n Graell, ha destacat “la bona ssalut del circ
El prresident de
català” i ha exp
plicat que “som referrents intern
nacionals pel
p nostre ssegell de circ
català i el públic ens estima. Però q
queda moltta feina per fer i per aaixò era
nece
essari enge
egar aquestt II Pla Inte
egral del Circ, per ferr créixer el sector i
prop
posar mesu
ures concre
etes relacio
onades amb les diverrses probleemàtiques del
d
circ””.
Jaum
me Navarro
o, membre la junta de
e l’APCC, ha
h volgut re
emarcar qu
ue
“histtòricamentt, Catalunya ha estat sempre un
n país de circ. Un paíís d’un circ
c
capd
davanter. I ho continu
ua sent. Am
mb un gran
n teixit de petites
p
com
mpanyies i
profe
essionals que
q no han deixat ma
ai d’emocio
onar el púb
blic. Amb eesforç, amb
b risc
i amb molta disciplina”.
El director de Promoció
P
de
d Sectors Culturals de l’Institu
ut de Culturra de
Barc
celona (ICU
UB), Llucià Homs, ha explicat qu
ue “la implicació de ll’Ajuntame
ent
amb
b el sector del
d circ és màxima”. Entre els compromis
c
sos de l’Aju
untament en
e el
Pla, Homs ha destacat
d
“e
el projecte de fabriqu
ues de creació, amb laa Central del
d
arris; el com
mpromís en el Festiva
al Grec i laa festa de la
a
Circ i l’Ateneu de Nou Ba
Merc
cè, program
mant espec
ctacles de circ, i la po
otenciació de la prog
gramació de
circ en els equipaments consorciats
c
s”.
amon Llull , Vicenç Villatoro, ha subratllat que “la
El director de l’Institut Ra
zació no és
s un aspec te més, o retòric,
r
d’a
aquest Pla. Cap secto
or
interrnacionalitz
[15]

cultu
ural pot ferr un pla esttratègic se nse tenir en
e compte la internaccionalització”.
“El c
circ català té necessittat d’intern
nacionalització, però també té p
potencialita
at
per ffer-ho perq
què hi ha in
nnovació, ccreativitat, moviment i perquè éés un
lleng
guatge inte
ernacional”, ha afegit..
Per ú
últim, el vicepresiden
nt segon de
el Consell Nacional
N
de la Culturra i de les Arts
A
(CoN
NCA), David
d Albet, ha manifesta
at que el Co
onCA des del
d primer moment es va
volerr comprom
metre “en l’elaboració
ó del II Pla Integral de
el Circ i en l’impuls dels
proje
ectes de co
oncepció d’un marc fformatiu ad
dient al circ
c, que és u
un dels
aspe
ectes més importants
i
s que apare
eix en el Plla”.

Presen
ntació PIC. Fotto: HugoCortés
s (Departamen t de
Culturra)

Presen
ntacio PIC. Fotto: HugoCortéss (Departament de
Culturra)

PLA
A INTEGR
RAL DE LES ARTS
S ESCÈNIQUES I MUSICAL
M
LS PER TOTS
ELS
S PÚBLIC
CS
El Pla Integral de les artts escèniqu
ues i musicals per a tots els p
públics, aco
ordat
pel G
Govern i el sector, ab
borda des de diverse
es vessants
s la milloraa general de
d les
cond
dicions de producció,, exhibició i distribuc
ció de les arts
a
escèniq
ques i mus
sicals
per a tots els públics a Catalunya
a i s’afegeix als altre
es plans seectorials que el
Gove
ern ha ap
provat en diversos àmbits cu
ulturals: circ,
c
dansaa, arqueollogia,
museus i equip
paments cu
ulturals.
Els o
objectius del
d Pla inte
egral d’artss escèniques i music
cals per a ttots els pú
úblics
són millorar l’entorn i dignifica
ar el sector; fomentar la p
producció i el
dese
envolupame
ent de pro
ojectes; im pulsar la distribució
d
i l’exhibicció; impuls
sar la
difussió de l’es
spectacle per a totss els públics; facilittar l’accéss de les noves
n
companyies professiona
p
als al me
ercat, i potenciar la formac ió continu
uada.
El P
Pla es va elaborar a partir d
de les ap
portacions de les co
ompanyies
s, les
asso
ociacions professiona
p
als, les em
mpreses, le
es xarxes de
d distribu
ució i les sales
exhib
bidores de
edicades exclusivam
e
ment a l’espectacle per a totts els púb
blics.
L’AP
PCC forma
a part de la Plattaforma que
q
vetlla per al complime
ent i
implementació
ó d’aquest Pla Integra
al de les arts escèniq
ques i mussicals per a tots
[16]

els p
públics 201
11 – 2018,, juntamen
nt amb l’As
ssociació Professiona
P
al de Teatre per
a To
ots els Públics (APT
TTP), l’Asso
ociació d'A
Actors i Directors Prrofessionals de
Cata
alunya (AA
ADPC), l’As
ssociació d
de Profess
sionals de la Dansaa de Catallunya
(APD
DC), la Fundació Xarrxa, l’Agrup
pació d'Enttitats Rialle
es o la Mo
ostra d’Igua
alada
entre
e d’altres. En aquestt 2012 s’h
ha engegat el Pla am
mb bon ritm
me i per as
ssolir
aque
est objectiu
u, l‟APCC s’ha
s
reunit regularme
ent amb les associac ions vinculades
uar les acc
a less arts escè
èniques i musical
m
pe
er tots els públics pe
er consensu
cions
priorritàries i ha assistit a les comisssions de treball que
e des de laa Consellerria es
prop
posin.

PLA
A D’ACTU
UACIÓ MUNICIP
M
PAL 2012
2-2015 EN
E L’ÀM
MBIT DE
E LA
CUL
LTURA I INFORME
I
E ANUAL DE LA CU
ULTURA 2011
PCC ha pa
articipat a la Comisssió de Circ
C
del Consell de la Cultura de
L’AP
Barc
celona, en tant que entitat re
epresentativa del sec
ctor, per engegar el
e Pla
d’Actuació Mun
nicipal 2012-2015 en
n l’àmbit de
d la cultu
ura, així co
om de l’Infforme
al de la Cu
ultura 2012
2. Des de la creació del Conse
ell al 2007
7, l’APCC hi ha
Anua
participat activvament pro
oposant tem
mes de debat i elabo
orant propo
ostes conc
cretes
de líínies d’actu
uació.

PLA
A ESTRAT
TÈGIC PE
ER LA CUL
LTURA CATALUN
C
YA 2021
PCC ha pa
articipat en
e el proccés d’elab
boració del Pla Estrratègic Cu
ultura
L’AP
Cata
alunya 202
21 promog
gut des de
el Departam
ment de Cultura
C
eng
gegat el 2011,
2
però
ò amb continuïtat d’aquest any
Aque
est Pla té per
p objectiu convertirr-se en el marc
m
generral sota l’eempara del qual
es dissenyarà un full de ruta amb les fites i els reptes
s a assolir per fer un
n salt
cala en la nostra rea
alitat culturral, en un horitzó pro
oper, però també am
mb un
d’esc
conc
cepte de pa
aís imagina
at a deu an
nys vista.
En a
aquest proc
cés, l’APCC
C ha repressentat el sector del circ
c
català en les sessions
de trreball que s’han conv
vocat.

PLA
ATAFORM
MA NO RE
ETALLEU LA CULT
TURA
PCC forma part activ
vament d’a
aquesta pla
ataforma mantenint
m
un canal obert
o
L’AP
de diàleg en
ntre les associacio ns de professionals de Caatalunya i les
administracion
ns. Molt vinculada a la Platafo
orma per a un Conseell de les Arts,
a
a to
ots els com
municats defensant
d
el Consell Nacional de la
l’enttitat s’ha adherit
Cultu
ura i de le
es Arts (C
CoNCA) i a
acompanya
ant-lo des del seu in
nici en la seva
implementació
ó.
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2
2.2.2 ELA
ABORACIÓ
Ó D’INFO
ORMES TÈCNICS
L’AP
PCC, en el marc de les polítiqu
ues cultura
als, actua com
c
a ent itat consultora;
estableix un diàleg permanent
p
amb le
es administracions per treb
ballar
c
dell circ centrral i potent dins la so
ocietat, i ad
dopta
conjuntament per a una cultura
paper d’ass
sessor per fixar un m arc d’actuació de les
s polítiquess públiques
s cap
un p
el cirrc definide
es des d’una perspecttiva oberta i en diàleg
g.
En a
aquest senttit i aquestt 2012, l’A
APCC, en ta
ant que associació prrofessional, per
pote
enciar l’ela
aboració i definició d’un ma
apa de co
ol·laboració
ó i coope
eració
interrinstitucion
nal, des de
el seu prog
gramari ha
a analitzat les necesssitats del circ i
treba
allat per aconseguir millores p
professiona
als i de rec
coneixeme nt públic per
p a
tot e
el sector redactant els
s següents informes tècnics:
t


nyies de cirrc a Catalu
unya
Compan



Projecte
e de La Vela i bases d
del nou con
ncurs



Conside
eracions prrèvies al cirrc estable



Pla Estrratègic per la Cultura Catalunya
a 2021 (info
orme secto
orial)



Festivals
s estratègics de circ



Espais de
d circ de Catalunya
C



Modifica
ació bases subvencio
ons (IRL, Co
oNCA, ICEC
C)



Concepttualització del web d
de recurso
os per a la
a internaciionalització
ó del
circ

2.3.. EINES DE PROFESSIONALITZZACIÓ, FOR
RMACIÓ I PERFECCI ONAMENT
T ALS
PROFESSIONALS

L’AP
PCC treballa des dels inicis de
e la seva constitució
ó per profeessionalitz
zar el
circ, per dive
erses raons: manca de forma
ació tècnic
ca superio
or, nombre de
essionals de la prroducció, la distrib
bució, o la gestió administrrativa
profe
insufficient, etc.
A m
més, hi ha dins el sector dell circ, i sobretot
s
all voltant d
de companyies
emergents i de
e nova crea
ació, força
a desconeix
xement sob
bre temes bàsics a l’hora
de p
produir i girar un espectacle. Al mateix temps, existeixen tamb
bé buits diins el
món de la cultura i en l’e
entorn labo
oral on els profession
nals de circc poden ex
xercir
la se
eva feina (c
com a artistes, form adors o empresaris
e
) que limitten i a veg
gades
dificulten la contractació de circ.
esenvolupa
a diverses aaccions am
mb la
Per ttal de pal•liar aquestts dèficits, l’APCC de
volun
ntat de pos
sar a la dis
sposició de
els creadors eines i informació d’interès per a
l’exe
ercici de la seva professió
ó: formaciió, cicles d’activitaats, butlle
etins,
docu
umentació fitxes peda
agògiques i assessora
ament.
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2.3..1. CURSOS DE PE
ERFECCI ONAMEN
NT
CICLE FORMA
ACIÓ DE FORMADORS
O
S
s de la form
mació proffessional a Catalunya
a són un líímit a l’hora de
Les limitacions
el sector més competitiu. L’APC
CC aposta per
p facilitar l’accés alls professio
onals
fer e
de circ a la forrmació con
ntinuada qu
ue no ofere
eix la forma
ació reglad
da.
Des de 2008, l’APCC
l
pro
ograma currsos de perrfeccionam
ment en elss àmbits arrtístic
(disc
ciplines), tècnic i en el de la fformació de
d formado
ors. Donat que altres
s ens
dese
envolupen activitats de forma ció en el perfeccion
nament arrtístic i tè
ècnic,
l’APC
CC enguan
ny ha dona
at continuïïtat al prog
grama de Formació de Formadors,
amb
b l’objectiu d’omplir un
u buit neccessari per al desenvo
olupament del sectorr.
Pion
ner a tot l’’Estat, el programa de Forma
ació de Formadors d
de circ gau
udeix
d’una excel·len
nt acollida per part d
dels profes
ssionals de
e circ, no n
només dels
s que
es trroben a Catalunya, sinó tamb
bé dels que
e treballen
n a la restta de l’Esttat, a
travé
és de la xa
arxa CIRCO
ORED. La raó és que
e cada cop
p més sov int molts d’ells
d
dediquen una part
p
del seu temps a la docènciia.
Aque
esta iniciattiva va arrib
bar enguan
ny a la segona edició i en aquessta ocasió es va
centrar a prom
moure el circ com a eina ed
ducativa per
p
al crei xement de
e les
persones i per a cohesió social i amb l’ob
bjectiu d’oferir einess que perm
metin
orar les competènc
c
millo
ies dels fformadors de circ i dels prrofessionals de
l’edu
ucació i el lleure.
q
incorp
poren el cirrc com a motor
m
L’intterès per a projectes educatiuss i socials que
per ttransmetre
e valors és creixent. A través de
el circ es treballa la cconsciència del
cos i les habilitats pròpie
es, la disci plina, l’esfforç de sup
peració, la consciènc
cia de
ompromís;; valors qu
ue fan d’aaquesta arrt un
l’altrre o la responsabilitat i el co
instrrument de treball amb gran pottencial educatiu i social.
est segon cicle de Formació
F
p
per a Form
madors va incloure 5 cursos sobre
s
Aque
diferrents àmbits del circ. Es van re
eprograma
ar dos dels
s cursos am
mb més èx
xit de
demanda de l’anterior edició de
el cicle, i les inscrripcions e s van obrir a
essionals de
d tot Catalunya i la rresta de l’e
estat Espan
nyol.
profe
En total, mig centenar
c
de personess, la majorria sòcies de l’APCC,, van participar
e per aproffundir els sseus coneixements accedint aixxí a la form
mació
en aquest cicle
or professiionalització
ó. També van particcipar en aq
quest
continuada i a una majo
cicle
e una dotze
ena de professionals procedents d’altres associacion
a
ns de circ de la
resta
a de l’estat Espan
nyol provin
nents de la xarxa d’associaacions de circ
CIRC
CORED.
En l’’elaboració
ó de la programació d
del II Cicle
e de Forma
ació de Forrmadors de
e circ
cal d
destacar ell treball de
e la Comisssió de Formació de l’APCC, aixxí com el paper
p
de l’Associazio
one Giocolieri e Din torni (G&D
D), una en
ntitat italiaana dedica
ada a
prom
moure i divvulgar les arts circen
nses que ofereix
o
serv
veis i inforrmació perr a la
profe
essionalització dels artistes
a
i fo
ormadors.
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Monogràfic 1. Pedagogia
a i didàcticca aplicada
a al circ. Patrick Pincchon (9,10
0 i 11
de ju
uliol de 20
012)
Patrick Pinchon és artista
a i mestre de pre-esc
colar i prim
mària, i pro
ofessor hab
bilitat
per la Federació Frances
sa de les e scoles de circ amb el
e BIAC. Haa estat director
peda
agògic i animador de
d l’escola
a de circ Cirque’enC
Cavale, i h
ha treballa
at en
diverrses escole
es i centres
s de formacció.
est monogràfic va serrvir per do nar eines pedagògiqu
p
ues amb q uè acompa
anyar
Aque
la fo
ormació d’un acròbatta en tots els seus nivells.
n
Tam
mbé cal deestacar qu
ue els
continguts d’aq
quest curs són de gra
an interès per a mesttres d’educcació primària i
d’educació física així com per a m
monitors de lleure, cosa que s uposa un valor
a d’introdu
uir el circ a l’escola
a o en ce
entres d’essplai, case
es de
afegit a l’hora
nies, etc.
colòn
sones, 5
Van participarr-hi 8 pers
de lles quals eren sòcies de
l’APC
CC. Es destaca de
e forma
moltt positiva la inscripc
ció de 3
mesttres (un de
e secundàrria i dos
d’educació físic
ca).
A l’h
hora d’avaluar la partticipació
cal tenir en compte que es
tractta d’un cu
urs que ja s’havia
ofertt en dues ocasions.
o
L’èxiit de dema
anda va ferr que no
es p
poguessin atendre to
otes les
inscrripcions i per això es va
decid
dir repetir la formació.

eris, amb Isabelle Van Maele
e (29 i 30 de
Monogràfic 2. Pedagogia dels Ae
setembre)
enciada en Educació Física, Isab
belle Van Maele
M
profe
essora de ttrapezi a Cirkus
C
Llice
in B
Beweging (Bèlgica).
(
Autora d’ un llibre sobre com
m utilitzarr el circ en
e la
form
mació d’Edu
ucació Física a les esscoles, és coordinado
ora, docen
nt i creadora de
la Fo
ormació de
e Formadors de curta
a durada BIC
B a Fland
des. Des dee l’any 200
00 és
profe
essora d’ae
eris a l’Éco
ole de Cirq ue de Brus
ssel·les.
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Aque
esta era la
l segona vegada q
que
l’APC
CC organittzava aque
est curs, i les
bone
es valoracions del primer van fer
que 16 person
nes s’hi ins
scriguessin
n (9
d’elles eren sòcies
s
de l’APCC). L
Les
avalu
uacions positives
p
dels
d
alumn
nes
apun
nten a la necessitat
n
de
d program
mar
un nou curs
s de con
ntinuïtat per
apro
ofundir en les
l tècniqu
ues dels ae ris.
La vvaloració de
d la formadora tam
mbé
va se
er excel·len
nt.

Monogràfic 3. L’acrobàc
cia en l’ed
dat evolutiva , amb Gioacchino
G
oPaci (26, 27 i
28 d
d’octubre)
acchinoPac
ci és màstter en Te cnologia i Ciències de l’Espo
ort, Màste
er de
Gioa
Meto
odologia de l’Entrenament, i h
ha estat supervisor de cursoss internacio
onals
d’educació físiica esports
s. Actualm
ment és prrofessor d’acrobàcia i formado
or de
form
madors, a més de coordinad or pedagò
ògic a l’A
Associazion
ne Giocolie
eri e
Dinto
orni.
Aque
esta formació va analitzar i com
mbinar els
aspe
ectes tèc
cnics am
mb les
tècniques
didàctiques, i va ensen
nyar als assistents
com programa
ar sessions
s en les ccondicions
nece
essàries de
d segurettat i prevvenció de
lesio
ons.
El nombre d’inscripcio
d
ons va ser d’11
persones, una xifra forç
ça alta si tenim en
compte que el professor no era con
negut pels
sociss.

Monogràfic 4. Pedagogia de l’eq
quilibri am
mb Pietro Olla (dell 23 al 25 de
nove
embre)
Màstter en Com
municació Científica p
per la Univversitat Ca
arlos III de Madrid, Pietro
P
Olla ha estudiat durant més de 1 2 anys cirrc, teatre-c
clown, mallabars i da
ansaacrobàtica. Tre
eballa com
m a clown- científic, animador
a
social,
s
artiista de carrrer i
[21]

divulgador. Acttualment im
mparteix cclasses de “Física del joc” en diiverses esc
colesi
és professor de
e clown did
dàctic per a docents i animadorrs.
En total, 8 persones van
n participa
ar als curs,
5 d’elles sòciies i les altres 3 p
procedents
s
d’entitats de circ de la resta de l’Estatt
Espa
anyol.
D
Durant
el curs van aprendre
e
tècniques i eines didàctiques, a través del
joc, que facilitten l’apren
e diferents
nentatge de
s
disciiplines de circ, i ein
nes teorico
opràctiques
s
relac
cionades amb l’equilibri.

àctica creativa, amb T
TommasoN
Negri
Monogràfic 5. El Joc del Circ, cap a una didà
sembre)
(15 i 16 de des
mmasoNegrri té una experiència
a consolid
dada en el camp de la formació en
Tom
circ, teatre, clo
own i peda
agogia, i l’ any 2010 es va diplo
omar com a formado
or de
form
madors a l’École de Cirque de
e Brussel·les. Des de llavors ttreballa co
om a
form
mador de professors
s a Le p lus petit cirque du
u Monde, a França i a
l’AsssociazioneG
Giocolieri e Dintorni.
e 8
Com en el cas anterior, un
n total de
persones
s van assistir al curs,, de les qu
uals
6 eren sòcies
s
de l’APCC. T
També es va
inscriure un profes
ssional pro
ovinent de
e la
xarxa CIRCORED i una edu cadora en
n el
lleure.
Destaca el fet que la valoracció que en fan
mnes és de
e les més altes, tan
nt a
els alum
nivell de
e continguts com d
del profess
sor.
Per aquestes raons es dóna per
ptat la parrticipació de Tommaso
descomp
Negri en
n les pròx
ximes for macions que
q
s’organitzin l’any que ve.

2.3..2. EINES PER A LA PROFESSIO
ONALITZAC
CIÓ
L’AP
PCC treballla molt a prop del ssector, és per aquest motiu qu
ue dia rere
e dia
inverrteix esforç
ços a dona
ar eines alss professionals de cirrc que els possibilitin
n una
majo
or professio
onalització
ó.
Els creadors de
d circ es
s troben e
en un con
ntext laborral que elss obliga a ser
emp
prenedors dels seus propis p
projectes, ja que no
o són pass habituals
s les
duccions de
e circ, o que l’inclog
guin, que siguin
s
inicia
ativa d’em
mpreses o altres
a
prod
equipaments com
c
teatres
s.
[22]

Cal ssumar-hi a més la manca
m
de p
professiona
als de la prroducció, l a distribuc
ció, o
la ge
estió admin
nistrativa que
q puguin acompany
yar els projectes de ccirc.
És p
per aquests i altres
s motius que generralment l’a
artista es veu oblig
gat a
dese
envolupar moltes tas
sques a ba
anda del seu
s
treball creatiu ––des de la part
tècnica (ancorratges, llum, so, ettc.) a la producció o la disttribució– sense
s
form
mació espec
cífica ni experiència ssobre aque
ests àmbits
s.
En a
aquest senttit, hi ha diins el secto
or del circ, i sobretot al voltant de companyies
emergents i de
e nova crea
ació, força
a desconeix
xement sob
bre temes bàsics a l’hora
de p
produir i girar un esp
pectacle. A
Al mateix temps,
t
i so
ovint per d
desconeixement
d’aquesta art escènica, existeixen també bu
uits dins el món de la cultura i en
l’enttorn labora
al on els professiona ls de circ poden exe
ercir la sevva feina (co
om a
artisstes, formadors o
empresarris) que limiten i a vegadess dificulte
en la
contractació de
e circ.
Per ttal de pal•liar aquestts dèficits, l’APCC de
esenvolupa
a diverses aaccions am
mb la
volun
ntat de pos
sar a la dis
sposició de
els creadors eines i informació d’interès per a
l’exe
ercici de la
a seva proffessió: ciclles d’activiitats emma
arcats sotaa el títol ‘E
Eines
per a la proffessionalitz
zació’, buttlletins, do
ocumentac
ció, fitxes pedagògiq
ques,
asse
essoramentt, censos.

TRO
OBADA INTE
ERPROFES
SSIONAL – ESPAIS DE
E CREACIÓ DE CIRC
En e
el marc de
el programa Eines pe
er a la Pro
ofessionalittzació es vva organitz
zar la
Prim
mera Troba
ada Interprrofessional de Centre
es de Circ, que va teenir lloc el 3 de
dese
embre a la seu de Tub
b d’Assaig 7.70, a Terrassa.
Aque
esta reunió
ó va tenir com a o
objectiu reunir els diferents esspais i centres
dedicats a la creació de
e circ per enfortir el contacte entre ellss i per afa
avorir
espa
ais on deba
atre sobre les seves problemàttiques i rep
ptes, a méés de comp
partir
expe
eriències i exemples
e
de
d bones p
pràctiques.
Des de l’APCC
C es consid
dera necesssari afavo
orir trobade
es d’aquesst tipus, ja
a que
faciliten una fo
orma de treballar i avançar co
onjunt en la recerca de solucions i
es pràctiqu
ues.
bone
En a
aquesta primera tro
obada es va reflexio
onar i debatre sobrre el rol i les
prob
blemàtiques dels esp
pais de cre
eació de circ.
c
Hi van
n participaar els segü
üents
proje
ectes: Cron
nopis (Mataró), La C entral del Circ. Fàbrica de Creaació de Circ de
l’Ajuntament de
d Barcelon
na (Barcelo
ona), La Ciircoteca (V
Valls), La C
Crica (Manrresa),
Nave Espacial (Barcelona), Roca
a Umbert Fàbrica
F
de les Arts (G ranollers) i Tub
La N
d’Assaig 7,70 (Terrassa).
(
.
c
a l’Ateneu d e 9Barris, Gente Colgada i Alm
mazén, tots
s tres
També es va convidar
ats a Barce
elona, però
ò finalment no van poder assistir a la trobaada.
situa
El de
ebat el va moderar l’’exgerent d
de l’APCC i especialis
sta en circc Laia Alzueta, i
el guió de tem
mes a tra
actar es va
a elaborarr a partir de les ap
portacions dels
mate
eixos partic
cipants.
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Trob
bada interprofe
essional – Espa
ais de creació d
de circ

Dura
ant la prim
mera part de
d la troba
ada cada centre va presentar e l seu proje
ecte i
va e
explicar els seus re
eptes i difficultats. Posteriorm
P
ment es vaan debatre
e les
inicia
atives a du
ur a terme per crear xxarxa entre
e tots els centres
c
de circ presents a
la re
eunió.
Les conclusion
ns d’aquesta prime ra trobada
a van ser molt pro
oactives. Es
E va
conssiderar que
e una primera iniciatiiva a dur a terme és promoure la comunicació
entre
e els mate
eixos centres, per fom
mentar la col·laboració en difeerents aspe
ectes
(cesssió de material i d’es
spais, comp
partir cursos i formac
cions, etc)..
Postteriorment es planteja
a dur a ter me una ac
ctivitat conjjunta de caara a visibilitzar
la xxarxa de centres
c
de
e circ, refforçar la imatge de
e cadascu
una d’aquestes
inicia
atives i con
ntribuir a la difusió d
d’aquesta art
a escènic
ca entre el públic gen
neral.
Es va
a optar per promoure
e un taller de circ fam
miliar en un mateix ccap de setm
mana
a prrincipis de 2013, se
ense concrretar dates
s ni detalls
s, que es ttractaran en la
prop
pera reunió
ó, que ha
a tingut llo
oc el 14 de gener de 2013 . Aquest taller
comptarà amb
b una difusiió i comun icació conjjunta.
Com
m a resulta
at d’aques
sta primerra reunió, es va elaborar un document que
resumeix situa
ació dels centres de circ que van particip
par a la Prrimera Trobada
Interrprofession
nal de Ce
entres de Circ. Aqu
uest docum
ment perm
met avalua
ar la
situa
ació actual d’aquests
s projectess, ja que ca
al destacarr que la crrisi econòm
mica i
la m
manca de suport d’algunes
d
administra
acions esttan fent perillar allguns
d’aquests centtres.
grama
Prog
00: Breu prresentació de cada en
ntitat, a càrrec de cad
da represeentant, i a partir
p
10:0
de la
a fitxa que hem fet arrribar als p
participants
s. (10min per
p entitat))
11:3
30 – 14:00:: Debat sob
bre els repttes i dificultats dels espais
e
de ccreació de circ
ació dels p
projectes artístics
a
en
n els centrres de cre
eació.
El naixement i consolida
atègies
Estra
 Quines són les millors einess per ajuda
ar els crea
adors (xerrrades, activ
vitats
es, laborato
oris)?
creative
 Quina és la millor fórmula pe
er establir residències artístiquees?
ha d’acomp
panyar artíísticament als creado
ors ? És neccessari?
 Com s’h
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La dinamització territoria
al. Un rol a adoptar des
d dels centres de crreació?
 Fins a quin
q
punt és
é importa
ant la implicació dels
s centres d
de creació amb
les entittats del terrritori?
a comunita
at?
 Com es valora la implicació ssocial en la
d
xarxa
a consolida
ada d’espais de creac
ció:
La necessitat d’una
es per a la conso
olidació (organització
ó d’activittats conju
untes,
 Fórmule
trobades periòdiqu
ues, conve nis de col•laboració, etc.)
es. Una aposta cap a la com
d
centre
mplementarietat
 L’especialització dels
dels esp
pais?
zació. Un repte col•lectiu? Quines oportu
unitats de futur
 La interrnacionalitz
ens pot oferir el prrograma “E
Europa Cre
eativa”- 2014-2020?
Finançament:
odem obte
enir més recursos per
p
als no
ostres centtres? (recu
ursos
 Com po
propis, subvencion
ns i projecttes internacionals, pa
atrocinis, eetc)
estió, un re
ecurs a deb
bat.
 L’autoge

00: Resum de la sessiió i conclussions (oberrt al públic
c)
17:0

CICLLE DE VIDE
EOFÒRUMS
S · EL CIRC
C, CONFLUÈNCIA DE LES ARTS
L’AP
PCC ha org
ganitzat cic
cles de con
nferències a l’Ateneu Popular dee 9Barris i a La
Seca
a-Espai Bro
ossa (Barc
celona). En
n aquesta ocasió
o
l'An
ntic Teatre (Barcelona) va
acollir el Cicle de Videofò
òrums, en el marc del seu projecte de su
uport integ
gral a
la crreació i de desenvolup
pament de
els llenguattges multid
disciplinariss.
Sota
a el títol ‘E
El circ, confluència d
de les arts
s’, el cicle va tenir ccom a objjectiu
prop
piciar la refflexió sobrre la perme
eabilitat en
ntre el circ
c i la restaa de les artts. El
cicle
e de videoffòrums va ser comisssariat perr Jordi Jan
né (escript or, periodista i
crític
c de circ), qui va idear el cicl e i a la ve
egada va conduir
c
less sessions i els
deba
ats.
Les ssessions es van prog
gramar a le
es 19h els dies 11, 12, 13, 14 de desembre, i
la du
urada apro
oximada de
e cadascun a de les se
essions va ser
s de 2ho
ores.
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municació i difusió
Com
Per ttal de donar a conèix
xer el cicle
e de videofòrums, es van priorittzar els mitjans
de comunicació online, com
c
les xarrxes socials, pel seu ressò i perr l’economia de
recursos que suposa.
C es va com
municar aq
questa activitat al pú
úblic generral a través del
Des de l’APCC
corre
eu electròn
nic, Twitterr i Faceboo
ok, i la seva
a pàgina web. La cam
mpanya a través
de le
es xarxes socials
s
va comptar
c
am
mb el supo
ort d’altres
s entitats i de particu
ulars,
que van multiiplicar la difusió d’a
aquesta ac
ctivitat: l’A
Antic Teat re, l’Escola de
Mitja
ans Audiovvisuals de Barcelona
B
((EMAV), etc.
Es va
a informarr de manera específicca als socis
s, sector cu
ultural i pú
úblic en general
a tra
avés de dife
erents mailings.
Para
al·lelament, des de l’APCC e
es va diss
senyar una
a austera campanya de
comunicació tradicionall a travé
és de carrtells, que
e es van distribuir en
equipaments amb
a
interè
ès pel circc, com La Central del Circ, i d’altres es
spais
cultu
urals prope
ers a l’Antic Teatre, ccom el Cen
ntre Cívic Pati
P
Llimon
na, la Biblio
oteca
Fran
ncesca Bon
nnemaison. També e
es va fer arribar la informació
ó a l’Escola de
Mitja
ans Audiovvisuals de
e Barcelon
na (EMAV)), de cara
a a atreurre un alumnat
interressat pel gènere au
udiovisual i a més proper a l’A
Antic Teatrre. Per part de
l’EMAV, la resp
posta va ser molt po
ositiva i arrran de com
municar aq
questa activitat,
es va
a generar la curiosittat, tant pe
er part de l’escola com de l’A PCC, de trrobar
espa
ais on pos
sar en comú el co l·lectiu d’e
estudiants d’audiovi suals amb
b els
profe
essionals de
d circ. El mateix Anttic teatre també va disposat d’aaquest material
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de d
difusió, que
e va situarr estratègi cament i que va generar curio
ositat entrre els
seuss usuaris i clients.
c

p
ó
Assistència i participació
na web i el cartell es va deman
nar la confirmació prèèvia per assistir
Des de la pàgin
ctivitat. D’aquesta
D
manera, l’APCC podria
p
preeveure nombre
a aquesta ac
d’asssistents i valorar,
v
millorar i/o redireccion
nar els esfforços en ccomunicació de
l’activitat. Aqu
uesta confirmació ess va fer via
a mai li/o
o a través d’un form
mulari
onlin
ne. Això ha permès ampliar la b
base de dad
des amb nous registrres d’assistents
d’activitats i interessades
s en les acttivitats de l’APCC.
En to
otal, al volttant de 50 persones van confirm
mar la seva
a assistènccia per avançat,
i l’asssistència total va se
er de més de 70 pers
sones. El gruix
g
de co
onfirmacion
ns es
van ffer a través
s del formu
ulari online
e.
Tote
es aquestes
s dades pe
ermeten au
ugmentar la base de
e dades dee l’entitat a qui
posteriorment adreçar in
nformacion
ns sobre activitats de circ i dee l’APCC. En la
majo
oria dels ca
asos, es tracta de pe
ersones que
e no forme
en part del món del circ,
c
i
que es van sen
ntir atretes pels docum
mentals i les pel·lícules program
mades.
a
l’Antic
c Teatre
Col·llaboració amb
Des de l’APCC
C es va sign
nar un nou
u conveni amb
a
l’Antic
c Teatre (eel primer ta
ambé
es va
a signar el 2012, i co
onsisteix a difondre le
es activitats de circ d
de l’equipament
i ofe
erir descom
mptes als associats
a
d
de l’APCC)), que tam
mbé va difo
ondre el cicle a
travé
és dels seu
us mitjans habituals (mailing i xarxes soc
cials). A m
més, el teatre va
facilitar tota la producc
ció tècnica
a necessàrria per al desenvolu pament de les
sessions (proje
eccions, il·luminació, etc).
pai triat pe
er a desen
nvolupar aq
questa activitat es va
alora de fo
orma posittiva, i
L’esp
ha p
permès obrrir públic provinent
p
d
de l’Antic Teatre,
T
que
e s’han aco
ostat a aqu
uesta
activvitat organiitzada per l’APCC.

Jord
di Jané, com
missari, co
onductor i dinamitzador dels viideofòrumss
La p
persona escollida perr idear el ccicle de videofòrums
s i exercir de moderador,
Jordi Jané, és una dels pocs perio
odistes esp
pecialitzats
s en circ, i ha demo
ostrat
amb
b escreix que gaudeix dels con
neixements
s per conceptualitzarr i conduirr una
activvitat d’aqu
uest tipus. Ell s’ha encarrega
at de la tria dels documenttals i
pel·lícules, i ha
a estructurrat les sesssions perq
què cadasc
cuna reflexxionés sobrre un
àmb
bit diferent de l’art i la
a seva rela ció amb el circ.
Jordi Jané és
s actor, esc
criptor i pe
eriodista. Des
D de 1976 publica ccrònica i crítica
de c
circ en dive
ersos mitja
ans naciona
als (Oriflam
ma, Destin
no, El Noticciero Unive
ersal,
El M
Món, Avui, El Observ
vador) i al gun d’inte
ernacional: Le Cirqueedans l'Un
nivers
(Fran
nça), TheG
Guardian (A
Anglaterra)), Circo, Im
mmaginifico (Itàlia). Al diari Av
vui hi
publica crítica de circ entre 1978 i 2012, i en
ntre 1999 i 2012 hi m
manté la secció
àlisi circensse Volt de pista, insòlita en el p
periodisme diari
mensual de refflexió i anà
opeu.
euro
Ha p
publicat, entre
e
d’altrres: Microccosmos (Ed
d. Selecta, premi Vííctor Catallà de
narra
ativa 1987
7), Centenari Charlie R
Rivel(Departament de Cultura dee la Genera
alitat,
ust pel cirrc (El Mèd
1996
6-2000), Sebastià
S
Ga
asch, el gu
dol, 1998, amb Joan M.
Ming
guet), Les arts
a escèniq
ques a Cata
alunya (Cerrcle de Lec
ctors, 2001
1) i Li-Chan
ng, el
xinèss de Badalo
ona (Ed. Mu
useu de Ba
adalona, 20
004).
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Prog
grama
Dima
arts, 11 de
e desembre: Acròbattes i ballarrins seduïts per la pi ntura
Com
m es coreog
grafien un quadre
q
o u na escultura? Com es
s posen en
n pista? Alg
gunes
respostes en els
e treballs dramatú
úrgics de la trapezis
sta Pénélo
opeHauserm
mann
sobrre l’obra de l’artista Hans Bell mer i els de
d la companyia Araacaladanza
a i Le
Cirque du Sole
eil sobre el món de Re
ené Magritte.
Proje
ecció i anà
àlisi de fra
agments de
e Nubes (C
Cia. Aracalladanza), Q
Quidam (Cirque
du S
Soleil), Obje
ectnaturei Trapezi
T
buttterflychair (Hausermann).
ecres, 12 de
d desemb
bre: Alexan
nder Calde
er, el circ fet esculturra
Dime
La p
poètica de
el circ ha fascinat profundam
ment pinto
ors de totts els tem
mps i
tend
dències, pe
erò pocs arrtistes plàsstics han passat
p
de la superfíccie al volum
m. El
d-americà Alexander
A
Calder
C
n’éss potser el més emblemàtic.
nord
Proje
ecció i anà
àlisi de Le cirque
c
de Ca
alder, de Carles Vilard
debò.
us, 13 de desembre:
d
: La mirada
a transparent del cin
nema
Dijou
Fede
erico Fellini va saber traslladar a la panta
alla l’art i la vida delss saltimban
nquis
sensse els tòpic
cs habituals
s amb què ho fan la majoria de cineastes . Amb La Strada
S
(195
54), Fellini firma el seu últim f ilm neorea
alista, i any
ys més tarrd aixecarà
à una
moltt polèmica acta de
d
defuncció del gènere
g
dels pallasssos (I clo
owns,
1970
0).Projecció i anàlis
si de La S
Strada, pro
otagonitzad
da per An
nthony Quinn i
GiuliiettaMasina
a.
endres, 14 de desembre: Trànssfugues del circ
Dive
Hi h
ha artistes
s essencia
alment circcenses qu
ue es projjecten foraa del circ
c per
consstruir una obra sens
se lligams ni etiquetes. Entre molts d’aaltres, pod
dríem
parla
ar de l’art eqüestre de
d Bartaba
as o les creacions malabarístiq
ques de Jérôme
Thom
mas. Projecció i anàlisi del docu
umental Man
M on wire.

Le cirq
que de Calder, de
d Carles Vilardebò

La Strada, de Federico Feellini
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Man on
n wire(Philippe
e Petit)

Quidam (C
Cirque du Soleil)

ASSE
ESSORAME
ENT AL SOC
CI

SESS
SIONS INFO
ORMATIVES
Engu
uany, i din
ns del programa d’A
Assessoram
ment al soci, l’APCC
C ha programat
duess sessions
s formatives, oberrtes al públic.
p
Aq
questes ssessions s’han
s
dese
envolupat a les instal·lacions d
de La Central del Cirrc. Fàbrica
a de Creació de
Circ de l’Ajunta
ament de Barcelona.
B
sió informativa Subv
vencions, a càrrec de
d La Cen
ntraleta (2
20 de marrç de
Sess
2012
2)
Arran del canvvi en el sistema de s ubvencions de la Generalitat eel 2012, l’A
APCC
va considerar necessari fer partícip
p al soci d’aquestes
d
modificac ions per trrobar
tamb
bé un espa
ai on aclarir dubtes i ssolucionar problemes
s.
El programa de
d la sessiió es va b
basar en trres punts: la nova o
organització
ó del
Depa
artament de
d Cultura de la Gen
neralitat, el recull de subvencio
ons del 20
012, i
els p
passos i procedimen
p
nts per so
ol·licitar un
na subvenc
ció. La se ssió va an
nar a
càrre
ec de La Centraleta,
C
Connexion
ns Culturals, una em
mpresa insttal·lada al Viver
d’Iniciatives de
e Circ de La
a Central d
del Circ.
Hi van
n assistir un total de
d 42
persones, 22 d’’elles no sòcies
de l’APCC. U
Un cop feta
l’activ
vitat, es vva millora
ar la
fitxa
pedagò
ògica
sobre
s
Subve
encions 20
012 amb
b les
aporta
acions fettes duran
nt la
sessió
ó. Aquest material es
e va
enviarr a tots els assisttents,
acomp
panyat d
d’un form
mulari
d’avaluació.
A
través
d’enquestes, elss assistents
s van
valora
ar aquestaa activitatt de
forma molt posittiva.
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Sessió
ó Formativa Su
ubvencions, a càrrec
c
de La Ceentraleta (20 de
d març de 201
12)

Valoració Assis
stents
Llegenda
9 Molt bé
7 Bé
é
4 Malament
0 Molt malament








Com valores el serrvei d’asse ssoramentt de l’APCC
C?
obat útils i interesssants els continguts de la sessió
Has tro
informativa?
bat correctta la durad
da de l'activvitat?
Has trob
El/la forrmador/a ha
h respost els teus dubtes
T'interes
ssaria una sessió prà
àctica i esp
pecífica sob
bre subven cions?
Els conttinguts s’ad
dequaven a les teves expectativ
ves?

8,5
7,5
8
7,5
8,5
6,3

(13 d’abril de
sió informativa Prog
grama.CAT
T, a càrrec
c de La Centraleta
C
Sess
2012
2)
Dura
ant el 2012
2 es va sub
bstituir el p
programa ‘Cultura en gira’ per u
un nou pro
ojecte
nou. ‘Program
ma.Cat’ ide
entifica la llista obertta de prop
postes d’arrts escèniques i
música que promou el Departame
ent de Cultura (DC), a través de la Direcció
Gene
eral de Pro
omoció i Co
ooperació C
Cultural (D
DGPCC), am
mb l’objecttiu d’enforttir les
prog
gramacions
s de teatres, auditoriss i sales de tot Catalunya, busccant la mà
àxima
implicació dels
s agents cu
ulturals loccals.
L’AP
an France
PCC va ac
conseguir reunir Joa
esc Ainaud
d Escuderro (Subdirector
Gene
eral de Pro
omoció Cultural), To ni Cabré (Cap d’Àrea
a de Difus ió i Coope
eració
Artísstica) i Lau
ura Bové (Tècnica
(
d
d’Arts Escè
èniques) a La Centraal del Circ
c per
expliicar com fu
unciona aquest nou p
programa.
L’acc
cés a aque
esta activita
at també e
es va obrir a públic no soci de l ’APCC. En total
van a
assistir-hi 22 persones, el 50%
% sòcies de
e l’APCC. Cal
C destacaar que pers
sones
d’alttres àmbits
s propers al
a circ tamb
bé van ser presents en
e la sessió
ó.
Com
m en la prim
mera sessió informattiva, es va enviar un formulari d’avaluació als
assisstents perq
què valore
essin l’actiivitat. De nou, la se
eva respossta va ser molt
posittiva.

Valoració Assis
stents
Llegenda
9 Molt bé
7 Bé
é
4 Malament
0 Molt malament




9
Com valores el serrvei d’asse ssoramentt de l’APCC
C?
obat útils i interesssants els continguts de la sessió 7
Has tro
informativa?
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Has trob
bat correctta la durad
da de l'activvitat?
El/la forrmador/a ha
h respost els teus dubtes
Els conttinguts s’ad
dequaven a les teves expectativ
ves?

7,5
7,4
8

sió inform
mativa ‘Com
m Prepara
ar la Fira Mediterrà
ània’ , a càrrec d’A
Alina
Sess
Venttura –La Maleta dels Espectaclles– i FabrizioGiannini –cia de
e circ ‘eia’–
– (23
d’octubre de 2012)
2
Arran de la ma
ajor presència de l’AP
PCC a Fira Mediterràn
nia (Manreesa, del 8 a l’11
de n
novembre de
d 2012) a través d e l’estand APCC 100
0% CIRC, l’Associació va
treba
allar amb els socis que es van acollir a l’es
stand paraaigües per tal
d’op
ptimitzar el màxim la seva presè
ència a la llotja.
Es va
a convidarr als socis participantts a treballar de form
ma conjunt a per planificar
el se
eu pas per la fira, aba
ans, durantt i després
s del certam
men. Aquessta sessió es va
tradu
uir en una fitxa pedag
gògica que
e es va disttribuir entre els intereessats.

ASSE
ESSORAMEN
NT

AL SOC
CI PERSONAALITZAT I ES
SPECIALITZA
AT

Des de finals de l’any 2009
2
i fin
ns el 2011
1, amb l’ajut dels fo
ons FEDER
R del
proje
ecte trans
sfronterer Circ que
e o!, es va posa
ar en maarxa el servei
s
d’asssessorame
ent bàsic per a arti stes, companyies i iniciativess de circ. Amb
aque
est program
ma, l’APCC
C va comen
nçar a pro
oporcionar informació
ó per respo
ondre
a convocatòries de subve
encions, ca
atàlegs o fe
estivals, co
onsultes dee temes leg
gals i
laborals, estratègies de producció i difusió (suports de
d comuniccació, circuits),
etc. La persona contrac
ctada per a la coo
ordinació del
d projectte circ qu
ue o!
junta
ament amb el personal de g
gestió de l’APCC, van ser less responsa
ables
d’ate
endre les consultes,
c
o bé de red
direccionarr-les a professionals eespecialitzats.
Amb
b la finalitz
zació del projecte
p
ci rc que o!, l’APCC no va voler deixar d’o
oferir
aque
est servei d’assessora
d
ament al ssoci. És per això que es va estaablir un conveni
de c
col·laboraciió amb les
s empresess residents
s al Viver d'Iniciatives
d
s de Circ de
d La
Centtral del Cirrc per oferrir als asso
ociats de forma gratu
uïta assesssorament bàsic
sobrre dubtes puntuals
p
re
elacionats a
amb l'exerc
cici de la seva
s
professsió: suport a la
reda
acció de prrojectes i a l’elaboracció de pres
ssupostos; informació
ó i suport per a
respondre a convocatòries de sub
bvencions, catàlegs o festivals; estratègie
es de
prod
ducció (res
sidencies de
d creació
ó, coprodu
uctors, etc); estratèg
gies de diifusió
(suports de co
omunicació
ó, circuits, etc); contactes de profession
nals relacio
onats
b la producció, la gesttió i la disttribució.
amb
A tra
avés d’aquest conven
ni, l’APCC ha pogut donar
d
continuïtat a a quest serv
vei de
la m
mà de difere
ents projec
ctes en acttiu dels àm
mbits de la
a gestió, la producció
ó o la
difussió i la com
municació. En aquestt sentit, el Viver, dins
s el contexxt de La Ce
entral
del C
Circ i dels
s artistes i projectes que s’hi troben, su
uposa un p
pas endava
ant a
l’horra de prom
moure i facilitar la pro fessionalització les companyiess de circ.
Les e
empreses del Viver d’Iniciative
d
es de Circ
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 La Male
eta dels Es
spectacles , es dedica a la distribució d''espectacle
es de
circ i tittelles. Acull deu com
mpanyies ca
atalanes i projecta e ls seus tre
eballs
al territori nacio
onal i intternacional. Actualm
ment té p
presència amb
compan
nyies programades a La Mosttra d'Igualada, TAC de Vallad
dolid,
UmoreA
Azoka (Leioa), Kultu
urboersePaderborn (A
Alemanya)), Fira Tàrrega
(amb un
n espai d'e
empresa p
propi) i Fre
eiburgKultu
urboerse, a més de molts
m
altres fe
estivals de circ, titelle
es, màgia i arts de ca
arrer.
 Circulan
nt, circ en
n movimen
nt és gesttió especia
alitzada e n CIRC. En
E la
producc
ció, es dediquen a la gestió de subvencion
ns, de conttractes, rec
cerca
de finan
nçament, coordinació
c
ó de residè
ències. En termes dee comunic
cació,
elaboren
n dossiers
s artístics, dossiers de premsa, accionss de prom
moció,
d'estren
nes i gires i, en la dis tribució, es dediquen
n a la prom
moció del vostre
espectacle, gestió d'ajude s, manag
gement, in
nscripcionss a circuits i
festivals
s.
 La Centraleta · Connexions cculturals és
s una emprresa creadaa i pensada per
oferir eines,
e
expe
eriència i coneixeme
ents tècnic
cs al secttor de les arts
escèniques. Des de la idea a la materialització del projectte ofereixe
en els
següentts serveis: servei de gestió econòmica; se
ervei de geestió i exec
cució
de projectes culturals; servvei de ges
stió del pla documeental; serve
ei de
gestió a la xarxa 2.0.
2
 Coop de
e Circ és una coope
erativa de circ que re
euneix a d iversos arttistes
(alguns d'ells agrrupats en companyies) amb trajectòries
t
s professio
onals
diferents dins del món de le
es arts dell circ. Els socis de C
Coop de Circ es
administrattives, prom
mouen la iintercoope
eració
distribueixen les tasques a
amb alttres cooperatives perr accedir a serveis necessaris i generen nous
projecte
es de col·la
aboració e ntre ells. Coop
C
de circ ofereix assessorament
per a la
a formació
ó de novess cooperatives, i com
mpartir l'exxperiència dels
seus soc
cis en els diferents
d
àm
mbits del sector
s
del circ.
c

omptat amb
b la compl icitat de le
es oficines de l’ICEC a París, Be
erlin i
També s’ha co
d
ocasions al llarrg del 201
12 ens han
n ajudat a complementar
Milà, que en dues
inforrmació sob
bre circuits a França, Alemanya i Itàlia.
Cal destacar que
q
aquesttes session
ns d’asses
ssorament tenen unaa durada d’una
d
a i sovint inclouen dubtes
d
sob
bre diverse
es parts del procés de creació
ó i/o
hora
comercialització d’un esp
pectacle o projecte.
Temes q
que han mottivat l'asses
ssorament
Cies.. ateses

Gestió

Ajuts

Producció Exhibició

Total
consultes
s

12

4

5

5

24

Viverr/Projecte Assignat
A

Gestió

Ajuts

Producció Exhibició

Catalan Arts

10

2
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Total
consultes
s
2

APCC
C

3

1

4

1

1

2

2

2

2

7

Circu
ulant, circ en
e moviment

2

1

3

6

Coop
p de Circ

1

1

1

3

La M
Maleta dels Espectacles
E
s
La Ce
entraleta

1

Valoració del servei
Llegenda
10 M
Molt bé
0 M
Molt malamen
nt





9
Valora l'atenció de
e l'Oficina d
de l'APCC
sessoramen
nt - Capac
citat per re
esoldre du
ubtes i 8,75
Valoració de l'Ass
aportar recursos i solucions
9,5
Valora l'atenció de
el Professio
onal Assign
nat

onveni amb
b l’Associa
ació d’Acto
ors i Directtors Profes
ssionals de
e Catalunya
El co
Al lla
arg del 2012 s’ha po
osat en ma rxa una am
mpliació de
el servei d’’assessorament
gratu
uït al soc
ci, amb l’o
objectiu d
de donar una millorr coberturra a les seves
s
nece
essitats. Això
A
és po
ossible grràcies a un
u conven
ni de col· laboració amb
l’Asssociació d’Actors i Directors
D
P
Professiona
als de Cata
alunya (AA
ADPC), a través
del q
qual
els ssocis de l’APCC pod
den resoldrre de form
ma gratuïta
a dubtes reelacionats amb
teme
es jurídics
s, fiscals, laborals i drets d’a
autor i d’imatge am
mb un gabinet
d’advocats esp
pecialitzat en
e arts esccèniques.
Aque
est servei és
é fruit del treball de
e l’APCC per
p enfortirr vincles i col·laborac
cions
amb
b altres ass
sociacions profession als (d’acto
ors i directo
ors, de dan
nsa, de mú
úsica,
etc.)) a,n què es procu
ura trebal lar en xa
arxa i com
mpartir i optimitzar els
cone
eixements d’assessor
d
rs especialiitzats.
Des de la seva
a posada en marxa, e
el mes de juliol,
j
9 so
ocis s’han aacollit a aq
quest
tipuss d’assesso
orament.
Temes q
que han mottivat l'asses
ssorament

Cies.. ateses

Jurídic

Fiscal

Laboral
L

Drrets
Total
au
utor/imatge consultes

9

5

3

5

0

Valoració del servei
Llegenda
10 M
Molt bé
0 M
Molt malamen
nt
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13





9,2
Valora l'atenció de
e l'Oficina d
de l'APCC
6,
2
sessoramen
nt - Capac
citat per re
esoldre du
ubtes i
Valoració de l'Ass
aportar recursos i solucions
6,5
Valora l'atenció de
el Professio
onal Assign
nat

BIBLLIOTECA DE
D FITXES PEDAGÒGIQ
P
QUES
es les activvitats de fo
ormació qu
ue desenvo
olupa l’APC
CC van aco
ompanyade
es de
Tote
fitxes pedagòg
giques que recullen la
a informac
ció de form
ma clara i sintètica, i que
serve
eixen com a eina de consulta
c
pe
er a l’exerc
cici de la seva professsió.
Actualment la biblioteca
a de fitxess pedagòg
giques de l’APCC co
ompta amb 14
docu
uments, a disposició dels sociss a través del
d web de
e l’APCC (ààrea privad
da de
sociss) i també utilitzats en
e les conssultes d’ass
sessorament.
Engu
uany, form
men part de
d la docu
umentació pedagògic
ca altres d
documents
s que
l’Asssociació ha
a generat a través de les se
eves activitats: Sesssió inform
mativa
‘Sub
bvencions’, dins del programa de Suporrt als Creadors, i Seessió Form
mativa
‘Com
m Assistir a Fires’, arrran de cre
eació de l’e
estand parraigües AP
PCC 100% Circ,
que l’Associac
ció i els associats van estrenar en la darrera edició de Fira
Mediterrània.

BUT
TLLETINS ELECTRÒNI
E
ICS
Els butlletins electrònic
cs són u
un recull d’informacions d’in
nterès perr als
profe
essionals associats
a
(artistes,
(
p
productors, tècnics, programad
p
ors, etc.) per
p a
l’exe
ercici de la seva proffessió. Aqu
uest recull d’informac
cions es diffon a travé
és del
corre
eu electrònic amb una
u
period
dicitat constant i les
s informaccions es poden
p
troba
ar dins el web de l’A
APCC (www
w.apcc.catt) amb la voluntat
v
dee facilitar-ne la
lectu
ura i l’arxiu
u.
Els butlletins contenen informa
ació sobrre fires i festivalss naciona
als i
interrnacionals (inscripcio
ons, ajude
es per al desplaçam
ment, etc); convocatò
òries;
oferttes de fein
na; subvencions, càsstings, propostes de programaació i form
mació,
estat del sector i políítica culturral, etc.
docu
umentació profession
nal sobre l’e
Des de la pos
sada en marxa
m
del n
nou espai web de l’APCC el 2
2011, totes les
e poden consultar
c
e n qualsevo
ol moment des del w
web. Algune
es de
inforrmacions es
les informacion
ns són púb
bliques i d ’altres es troben
t
dins l’àrea prrivada de socis.
s
asos, organ
nitzar la in
nformació a través de
d les secccions del web,
En ttots els ca
oluciona el context cultural/pro
perm
met també documenttar com evo
c
ofessional on el
secto
or pot incid
dir.
L’any 2012 s’han enviatt als sociss al voltant de 67 butlletins eelectrònics amb
reculls d’inform
mació profe
essional.
En a
aquest senttit, cal des
stacar en a
aquests buttlletins s’ha inclòs in
nformació sobre
s
116 convoca
atòries na
acionals i interna
acionals (festivals, program
mació
[34]

equipaments, residències
s, etc), 49 ofertes de
e feina, i prop
p
de 10
00registres dins
el b
bloc d’info
ormacions d’interèss (difusió de direc
ctoris i ccatàlegs d’arts
d
escè
èniques, venda i lloguer de mate
erial, prem
mis, etc).
Aque
est tipus d’informac
d
ions són u
un exemple
e de serve
ei al soci, un suport i un
acom
mpanyament que els
s ajuda en
n la planificació dels
s seus pro
ojectes. De
es de
l’APC
CC es pro
ocura fer-lo
os arribar informació
ó útil per al seu deesenvolupament
profe
essional, des
d
de currsos de forrmació a convocatòr
c
ies o inforrmacions sobre
s
prem
mis i/o ajutts. És d’aq
questa man
nera com s’intenta
s
fa
acilitar l’acccés a aquestes
inforrmacions a un col·lec
ctiu que so vint no dis
sposa de pe
ersonal ad ministratiu
u i de
gestió en els se
eus projecttes que s’e
encarreguin
n del treball d’oficina .

CENS DE FORM
MADORS DE
E CIRC I CE
ENTRES DE
E FORMACIIÓ

missió de Formació de l’Assoc
ciació de Profession
nals de Cirrc de
Des de la Com
Cata
alunya (APC
CC) s’ha im
mpulsat aq
quest 2012
2 la creació
ó d’un censs de forma
adors
de c
circ i de centres
c
de formació amb l’objjectiu d’ id
dentificar i quantific
car el
nombre de formadors de
d circ qu
ue treballe
en Catalun
nya, així ccom el nombre
d’espais que trreballen en
n aquest se
entit.
Aque
ests censos
s han de servir per id
dentificar i conèixer els
e formad
dors de circ
c que
treba
allen a Catalunya; fa
acilitar la ccomunicac
ció, la relació i la co
ohesió entrre els
form
madors de circ; donar una m ajor visibilitat a totts aquestss professio
onals;
defensar millorr les seves necessitatts davant le
es administracions, eetc.
A mé
és a més, a través d’aquest
d
re
ecull i actualització de
d formado
ors i centre
es de
form
mació, es vol
v
crear un directo
ori de formadors en
n els dife rents àmb
bits i
tècniques de circ,
c
i fer-ne difusió
ó entre la comunitat educativaa i el públic en
gene
eral.
Form
madors de circ
A trravés de la informació extre
eta de la base de dades d
de l’entitatt, es
comptabilitzen
n prop de 200 form
madors de
e circ. Grà
àcies a aq
quest cens de
form
madors que
e s’ha eng
gegat s’esstan actualitzant, i classifican
nt millor, tots
aque
ests registrres.
En re
elació als estudis
e
esp
pecífics en pedagogia
a de circ de
els formad
dors que el cens
va re
egistrant, cal
c destaca
ar que el 8 0% han fet cursos de
e Formació
ó de Forma
adors
autodidacttes i la resta s’han fo
de l’APCC, un 10% es co
onsideren a
ormat per mitjà
de la
a formació
ó en el lleure (Escola Educa) o en altres països, co m per exemple
Cana
adà (Escola
a Nacional de Circ de
e Montreal)).
Centtres de Forrmació
En l’’actualitat la Comissiió de Form
mació de l’A
APCC comp
ptabilitza aal voltant de
d 50
espa
ais que ofe
ereixen form
mació de ccirc. A travvés del cens de centrres de form
mació
es vvol ordena
ar i classificar aqu esta informació per identific ar els centres
pròp
piament de
e circ, dels centres d ’arts escèn
niques i d’altres méss generals (com
centres cívics) que incorporen el ccirc en la seva
s
agenda formativva. A més, amb
aque
est cens ta
ambé es vol
v proced ir a classiificar aque
ests espaiss en funció
ó del
nivelll de circ que imparte
eixen.
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Amb
b el directo
ori de cen
ntres de fo
ormació en
n actiu, i actualitzatt, i incorpo
orant
aque
ests nous criteris de
e classifica
ació, el directori del web de l’A
APCC serà
à una
eina més útil per
p al púb
blic genera l que s’adreça a l’As
ssociació aamb freqüè
ència
busc
cant centre
es de forma
ació de dife
erents nive
ells.

GULACIÓ DE LES QUALIFIC
Q
CACIONS
S PROFES
SSIONAL
LS
REG
La fo
ormació de
e circ a Catalunya, to
ot i la reco
oneguda feina feta al llarg d’aqu
uests
anyss per escole
es i centres de titula ritat privad
da i ser un referent p
per a la resta de
l’Esttat espanyo
ol, té manc
cances pro
ofundes a resoldre
r
i no
n ha form
mat mai parrt del
siste
ema educa
atiu oficial. Al llarg d
del 2012, gràcies al suport deel Departament
d’En
nsenyament de la Generalitat d e Cataluny
ya, l’APCC ha treball at per situ
uar el
circ dins del mapa
m
dels ensenyame
ents reglatts i desenv
volupar elss ensenyam
ments
de circ dins el marc de la
a LOE (Lle i orgànica 2/2006, de
d 3 de maaig, d’Educ
cació)
ei 12/2009
9, del 10 de
e juliol, d’E
Educació).
i de la LEC (Lle
cretament, i a travé
és de la p
participació
ó dels seus socis en
n el procé
és de
Conc
dese
envolupame
ent dels ensenyam
ments de circ en l’àmbit dee la form
mació
profe
essional (m
marc català), s’han rrealitzat la
a redacció del títol ccorrespone
ent al
Cicle
e Formatiu
u de Grau Mitjà: Anim
mació en circ,
c
a trav
vés de l’Insstitut Català de
les Q
Qualificacio
ons Profess
sionals (ICQ
QP).

RTS CIRCE NSES
2.4.. DIFUSIIÓ LES AR

Si bé
é el circ ca
amina, a po
oc a poc pe
erò de form
ma constan
nt i ferma ccap a una plena
p
norm
malització, el grau de descone
eixement d’una
d
part de la sociietat és en
ncara
força
a notable. Aquest fe
et, en part , s’explica
a perquè el
e circ encaara no té prou
visib
bilitat en els mitjans de comun
nicació, les
s agendes culturals, etc. En aq
quest
sentit, l’APCC treballa pe
er visibilitzzar el circ en termes d’activitatt (augmenttar la
prog
gramació de
d circ als equipamen
nts culturals, teatres, etc.) però
ò també de
edica
esforrços a ser l’altaveu del
d sector, per contrib
buir a difon
ndre el circc en la culttura i
la so
ocietat.
Aque
est treball de difusió és nece
essari si es
e vol gara
antir la crreació de nous
públics, i la fid
delització dels actua
als. És per aquest motiu que l’’APCC continua
dedicant esforrços en l’ús de les n
noves tecnologies, així com en
n el dissen
ny de
prog
grames d’a
activitats que
q
aprop in la cultu
ura circense a la so
ocietat. Aq
quest
treba
all es fa bà
àsicament a l’entorn d
de les segü
üents activitats.

2.4..1. PLATA
AFORMES
S DIGITA
ALS
WEB
B DE L’A
ASSOCIACIÓ DE PR
ROFESSION
NALS DE CIRC DE
E CATALU
UNYA
(WW
WW.APCC.CAT
C )
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Dura
ant el 20
011 l’APCC va possar en marxa
m
la seva novaa pàgina web
(www
w.apcc.cat)), que s’ha
a convertitt en només
s un any en
e un espaai de referè
ència
per a la difusió
ó de les activitats i le
es notícies de circ. El web tamb
bé incorporra les
dade
es i docum
ments sobre
e l’evolució
ó del sector en tots els seus àm
mbits (form
mació,
creació, exhibic
ció, etc).
A mé
és de la pà
àgina web oberta a to
othom, el web
w
dispos
sa d’una à rea privada
a per
als ssocis, en què es pu
ubliquen in
nformacion
ns internes
s de l’Asso
ociació i on
o es
trobe
en alguns serveis
s
exc
clusius per al soci: ofertes de fe
eina, convo
ocatòries, dades
d
sobrre subvencions, etc.
Cal d
destacar que la pàgin
na web pro
omou la pa
articipació dels socis,, ja que pe
ermet
que ells mateixos pug
guin incorp
porar continguts i la puguin
n utilitzarr per
actualitzar les seves dad
des professsionals i les
l
dels se
eus especttacles, pub
blicar
oferttes de feina
a o bé informar sobre
e els seus projectes a l’agenda o a través de la
secc
ció de notíícies. D’aquesta man
nera l’actualització de
d la inform
mació reco
ollida
pel w
web és con
nstant.
é el web de
d l’APCC disposa de
e diverses seccions, en termess de difusió, en
Si bé
destaquen due
es: per una
a banda, la
a secció de
e notícies i, per l’alt ra, l’agend
da de
circ.
Notíícies: notíc
cies sobre circ
c
i polít ica cultura
al. Aquestes notícies ees poden filtrar
f
a tra
avés de dife
erents cate
egories (AP
PCC, Circ, Fires i Festtivals, La C
Central del Circ,
Políttica cultura
al i educattiva, Secto r) i permeten docum
mentar info
ormació i dades
d
així com tamb
bé començ
çar a gene
erar literattura de circ a travéés de la pròpia
e inclouen: evolució d
de la inversió econòm
mica en cu ltura i circ
c, per
inforrmació que
exem
mple; terminologia de
e circ a tra
avés de les crítiques i cròniquess d’especta
acles,
etc.
ant el 2012 es va publicar un
n total de 120 notíciies que vaan aparèixe
er en
Dura
aque
est apartat.
És re
ellevant aq
quest esforrç a genera
ar notícies i a publica
ar-les al weeb per dive
erses
motiius. Per un
na banda, per
p reunir iinformació
ó d’interès per al secttor i socialitzarla a través del propi web
b i dels bu
utlletins ele
ectrònics. Per
P l’altra, perquè ell web
de l’APCC con
nstitueix ja
a una fontt de coneix
xement pe
er al públi c que visita la
pàgina de de l’Associació. D’a
aquesta manera
m
es
s treballaa per generar
cone
eixement al
a voltant del
d circ. S
Sovint aque
estes notíc
cies tenen repercussió en
les xxarxes socials, a travé
és dels com
mptes de l’’APCC o d’altres entittats i seguidors
del w
web, Twitte
er i Facebook.
Agen
nda: aquest espai permet
p
co nèixer les activitats de circ p
programad
des a
Cata
alunya i forra del nostre territori . Els socis de l’APCC
C també po
oden incorp
porar
les sseves actuacions, els
s cursos q ue impartiran, la seva presènccia a fires,, etc.
D’aq
questa ma
anera, la difusió de
el treball dels socis és púb
blica i sempre
acce
essible a través del web. Aquestta secció in
ncorpora un cercadorr amb diferents
crite
eris per tal de poder fer
f cerquess més conc
cretes de le
es activitatss.
En ttotal, el 2012 l’agen
nda de l’A
APCC va in
nformar de més de 550 activ
vitats
(espectacles, fires
f
i fes
stivals, tal lers, etc)rrelacionats amb el circ, xifra que
demostra la capacitat
c
del
d sectorr a l’hora de generar activitaat, així com la
es oportunitats de diffusió que ofereix
o
el web
w de l’AP
PCC. Com en el
confiança en le
[37]

cas de les nottícies, cal tenir en ccompte qu
ue sovint aquestes
a
in
nformacion
ns es
comparteixen en les xarrxes social s, amb el creixemen
nt exponen
ncial de diifusió
que impliquen aquestes plataforme
p
es.
A més, el web disposa de
d diversess seccions que funcio
onen com a directorris de
recursos per a professio
onals del circ i de la cultura
a així com
m per al públic
p
gene
eral. Es tracta dels se
egüents esp
pais:
Professionals: es tracta d’una com
mpleta base de dades
s dels asso
ociats a l’A
APCC
on e
es poden trobar els diferents p
perfils proffessionals que aglutiina i cohes
siona
l’enttitat, a travvés de cerc
cadors, perr paraula clau, per ordre alfabèttic així com
m per
àmb
bit profess
sional (ag
gent artísttic, artista, crític/d
documentaalista, director
d’espectacles, escenògra
af, formad or, gestor/productorr, vestuarissta, tècnic
cs de
segu
uretat de circ,
c
tècnics de llum
ms i/o so,, etc). Els socis pod
den actualitzar
sempre que vulguin
v
les
s seves da
ades de contacte
c
o professio
onals, així com
é poden afegir al web els seus
incorporar fottografies, vídeos, ettc. També
ectacles en actiu.
espe
ectacles: l’’APCC pub
blica el seu directori d’espectac
d
Espe
les a travéés del web. Està
form
mat per un
n total de 155especctacles de circ, clas
ssificats seegons diferents
crite
eris (tipus de
d públic, disciplina,, espai esc
cènic, dura
ada, i ordree alfabètic) així
com també pe
er mitjà de
e cercadorrs (nom de la comp
panyia i/o espectacle
e). El
evol persona pugui accedir,
direc
ctori al we
eb permet que qualse
a
dees de qualsevol
lloc, a la base de dades més comp
pleta i actu
ualitzada d’espectaclees circ en actiu
a Ca
atalunya. Com en el cas
c de la se
ecció Profe
essionals, els
e socis dee l’APCC poden
p
incorporar els seus espec
ctacles i n úmeros de
es de l’àrea
a de socis, i a més poden
p
ecessitin (v
vídeos, foto
ografies, dades
d
actualitzar els continguts sempre que ho ne
de contacte, fittxa artística, etc).
El C
Circ a Ca
atalunya: espais
e
de formació, de crea
ació i d’exxhibició, ajuts,
a
convvocatòries, formació per a profe
essionals, estudis i normatives,
n
, documen
ntació
i enlllaços d’interès. Aqu
uesta secciió és un complet
c
ba
anc de dad
des de cen
ntres,
recursos i iniciatives de
e formació
ó, creació i exhibic
ció de circc a Catalu
unya.
Incorpora les dades
d
de contacte
c
aiixí com un
n mapa de com es d istribueixen pel
territtori a travé
és d’un ma
apa de Cattalunya. Algunes d’aq
questes infformacions
s són
reservades als socis
La re
esta de sec
ccions que completen
n el web só
ón:
APCC: descripció de l’en
ntitat i les sseves línies de treball, junta di rectiva i officina
tècnica, etc.
Servveis als so
ocis: descrripció delss serveis als
a socis i accés a laa bibliotec
ca de
fitxes pedagògiques, desc
comptes, e
etc.
A tra
avés d’aqu
uesta nova eina de d
difusió, i per mitjà de les com unicacions
s que
emet l’entitat amb
a
els se
eus públicss, l’APCC difon
d
notícies i l’Agen
nda de circ i el
ctori d’espectacles i professiona
p
als.
direc
La im
mplementa
ació del we
eb al 2012
2: la consollidació
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Dura
ant el 2012
2 la pàgina
a web de l’ APCC s’ha
a consolida
at com a eiina per al soci
s
i
com a platafo
orma de difusió del circ per al
a públic general,
g
deesprés del seu
prim
mer any en funcionam
ment.
En total, han arribat
a
al web
w
27.60 0 visites, i cal destacar el fet q
que majoria de
persones que cerquen
c
el web fan la
a recerca amb
a
les sig
gles de l’en
ntitat, cosa
a que
posa
a de ma
anifest qu
ue coneixxen l’APCC. Així doncs, l’ increment del
reconeixement de l’associació tam
mbé repercuteix en un increme nt de visittes al
web.. Nombroses visites també
t
provvenen de le
es xarxes socials,
s
fet que referm
ma la
nece
essitat de continuar treballant i milloran
nt els nosttres perfilss a Facebo
ook i
Twittter, dels qu
ue parlarem
m més end
davant.
Les pàgines que més s’’han visita t són aquelles que tenen majjor interès pels
sociss, com les que inform
men sobre les ofertes de feina i les convoccatòries. A més,
tamb
bé estan entre les més
m visitade
es les pàgiines que in
nformen so
obre els se
erveis
als ssocis i sobrre les activitats d’age
enda. Això demostra, doncs, quee el web és
s una
eina útil pels socis, els
s usuaris finals de diverses seccions i qui nodreix de
continguts aqu
uest espai a Internet.
La im
mmensa majoria
m
de visites pro
ocedeixen de Catalun
nya i de l’E
anyol,
Estat espa
però
ò també s’interessen pel nostrre web perrsones d’altres païso
os, sobreto
ot de
Fran
nça i Itàlia. La durac
ció mitjana
a de la visita és ele
evada, d’u ns 4 minu
uts, i
recorren fins a 5 pàgine
es del web
b, i el perc
centatge de visites n
noves tamb
bé és
notable, amb un 44% sobre el total. En general, doncs, el balanç de
d la
implementació
ó de la pàgina web éss positiu, que s’ha con
nvertit en m
molt poc te
emps
en u
una eina bàsica de treball
t
per als nostre
es socis i també en un instrument
indisspensable per conèixe
er a Catalu
unya el sec
ctor del circ
c i les sevees notícies.

El 2012 també
é s’ha fet una inverssió per unificar la im
matge del web de l’A
APCC
amb
b el Codi d’Identitat Corporativa
C
a de l’Assoc
ciació.

L’AP
PCC A LES
S XARXES SOCIALS
S
Dura
ant el 2012 l’APCC ha consoli dat la seva presència a les prrincipals xa
arxes
all que es va
socia
als, Facebo
ook i Twitte
er, un treba
v encetar el 2011.
Aque
estes xarxxes continuen signifficant une
es eines potents
p
peer difondrre la
inforrmació de l’entitat i per establlir i mante
enir contac
cte amb prrofessionals del
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circ, de les arts escèniqu
ues i de la ccultura en general, cada vegadaa més pres
sents
i actius a la xarxa.
De m
manera mé
és concretta, l’APCC utilitza aq
questes du
ues xarxes per difondre i
publicar inform
mació sobrre les activvitats que genera la mateixa aassociació, com
els c
dors o el cicle
cursos de formació pe
er a formad
c
de videofòrums. És una ma
anera
ràpid
da, gratuïta i fàcil de
e comuniccar, que ac
costa l’APC
CC al soci i al conjun
nt de
profe
essionals del
d circ i persones
p
in
nteressade
es en aque
esta art es cènica. Pe
ermet
crear enllaços amb el we
eb de l’Asssociació, i així redirig
gir els usuaaris d’aquestes
plata
aforms a la
a pàgina ww
ww.apcc.ca
at.
A mé
és, l’APCC utilitza aq
questes xarrxes per fer-se ressò d’iniciativees i espectacles
de c
circ, i així recolzar els projecte
es del nosttre àmbit, i també ccom a serv
vei al
soci,, informant sobre rec
cursos útills per a la creació, distribució
d
o finançament
d’espectacles.
PCC manté la seva prresència en
n aquestes xarxes de forma acttualitzada, amb
L’AP
aporrtacions vàries setmanals.

Face
ebook
Face
ebook és la
a major xarrxa social, i a més, és
s la que compta amb
b més presè
ència
de p
professiona
als i entitatts relacion
nades amb el circ, i per tant, éés la xarxa
a que
mere
eix més de
edicació pe
er part de l’APCC. La
a nostra associació d
disposa de
e dos
perfiils, que abrracen diferrent tipus d
de públic.
Per una band
da, l’APCC
C compta amb el perfil
p
APCC Equip, amb uns 500
segu
uidors o am
mics, majorritàriamentt proceden
nts del món
n de la culttura i el circ en
particular. Com
m comentà
àvem, aqu
uest perfil, creat el 2011, s’haa consolid
dat el
2012
2, i ha aconseguit do
oblar engua
any el nom
mbre de seg
guidors.
és, l’APCC disposa d’un perfil p
públic (fan page), obe
ert a tots eels internau
utes i
A mé
segu
uit per més
s de 400 pe
ersones. Ca
al destacar que el grup d’edat m
majoritari entre
els sseguidors és
é força jov
ve, entre e
els 25 i 34 anys, que cada inforrmació pen
njada
en aquest perfil té un aba
ast mitjà q ue supera les 150 pe
ersones.
a: Veure Ann
nex 1
Nota
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Twittter
ompte de Twitter
T
de l’APCC ta
ambé s’ha anat conso
olidant durrant el 2012, a
El co
mesura que aq
questa xarx
xa també ha anat gu
uanyant se
eguidors en
ntre els no
ostres
ociats i en el món de
e la cultura
a en general. Cal ten
nir en com
mpte, però, que
asso
[41]

aque
esta xarxa té menys
s ressò en
ntre el públic en ge
eneral i taambé entre els
profe
essionals de
d circ.
Actualment comptem am
mb gairebé uns 300 seguidors,
s
que retuittegen sovin
nt els
nostres tuits. Entre
E
aque
ests seguid
dors trobem
m tant socis i professsionals del circ
com persones
s d’altres àmbits d e la cultu
ura, i tam
mbé empreeses i entitats
cultu
urals.

2.4..2. ARXIUS
S I BASES DE
D DADES
ARX
XIU DIGITAL
L
A Ca
atalunya, cap
c
organiisme ha e laborat ma
ai un fons
s videogràffic específic de
circ. Malgrat que la Bib
blioteca de
e 9Barris i l’Institutt del Teattre, tots dos
d
a
Barc
celona, com
mpten amb
b un reduït fons de circ, els matterials de q
què dispos
sen ja
han estat edita
ats i venuts
s comercia lment, i so
ovint, retran
nsmesos p er la televisió.
ar en un arxiu digital els enregiistraments
s dels
L’Associació s’’ha proposat preserva
ectacles de
e circ crea
ats per less company
yies catala
anes els daarrers 30 anys
espe
aban
ns que des
sapareguin
n: des de les compa
anyies més
s veteraness (Boni&Karoli,
Esca
arlata Circu
us, Desasttrosus Circcus, el Circ Cric....) fins als esspectacles més
actuals, alguns
s dels qua
als ja no e
es podran veure més sobre l’eescenari per
p la
aparició de
e la companyia. Moltss d’aquestts espectac
cles estan enregistrats en
desa
form
mats ja obso
olets i en queden
q
una
a o molt po
oques còpies.
[42]

Dura
ant el 20
012, l’Asso
ociació ha
a estudiat, amb l’a
assessoram
ment de socis
docu
umentaliste
es, els crite
eris arxivísstics i les estratègies per fer càrrrec del tra
aspàs
a forrmat digita
al, l’edició dels crèdi ts, l’organització d’u
un arxiu co
onsultable i una
edició limitada
a de còpies
s en DVD. Per manc
ca de pressupost i teemps de trreball
no ss’ha pogut portar a terme de fo
orma efecttiva però es
e preveu rreemprend
dre el
proje
ecte aques
st 2013.

BAS
SE DE DADE
ES
PCC compta amb una
a àmplia ba
ase de dades del secttor del circc a nivell ca
atalà,
L’AP
espa
anyol i europeu amb prop de 5
5.000 regis
stres (gaire
ebé 1.800 correspon
nen a
entittats i organismes i més
m de 2.9
900 a pers
sones indiv
viduals) Al llarg del 2012
2
s’ha continuat actualitzant la base de dades, incorporant nous ag
gents d’inte
erès i
partn
ners estrattègics per l’entitat.
l
Part de la base
e de dades
s de l’asso
ociació és consultable
c
e en els divversos dire
ectori
de recursos de
e circ del web
w
i són una eina bàsica perr a la difussió de tote
es les
activvitats progrramades.

HEM
MEROTECA
specialitzad
des en circc i arts esc
cèniques són una ein
na molt útil per
Les revistes es
als p
professiona
als de circ. Ofereixen informació
ó actualitzada d’espeectacles, es
spais
d’exhibició (fes
stivals, sale
es, centress culturals)), de forma
ació i de crreació, aixíí com
tamb
bé reflexion
ns teòrique
es.
En l’actualitat,, l’APCC re
ep puntua lment 17 publicacions d’arts escèniques. La
majo
oria d’elles són catalanes i de la re
esta de l’Estat espaanyol. Des de
l’asssociació es
s recullen informaccions per difondre als socis i s’arxive
en a
l’hem
meroteca. S’ha habilitat un esp
pai a la zo
ona de lleure de La C
Central del Circ
per a totes aqu
uestes pub
blicacions, amb l’obje
ectiu de prromoure i facilitar l’a
accés
als u
usuaris de l’equipame
ent.
A mé
és, des de l’oficina de l’APCC ss’està treba
allant en documentarr la repercussió
en p
premsa de circ. Aque
est recull d
de notícies de circ s’e
està recolliint ara a través
del w
web i en un
n arxiu d’ú
ús intern qu
ue està pre
evist incorp
porar al weeb de l’APC
CC al
llarg
g de 2012.

ZIRK
KÒLIKA
e els serveis als soc
cis, l’APCC
C ofereix la
l subscrip
pció gratuïïta a la re
evista
Entre
Zirkò
òlika. El 2012 s’ha donat
d
conttinuïtat a aquest serrvei al socci a través d’un
convveni establlert amb la revista especialitz
zada en circ. L’APC C ha distrribuït
[43]

trime
estralmentt, a través del newsle
etter de l’en
ntitat, la re
evista digitaal el mateix dia
de la
a publicació de l’edició impresa
a.
A més, l’oficin
na disposava també d’exempla
ars de cad
da número per a totts els
sociss que volie
en l’edició impresa, i s’ha enviat una a tots els soccis que viu
uen a
l’estranger.

2.4..3. LES ARTS
R
CIRCE
ENSES A LA
A TELEVISIÓ
Ó
EL C
CIRC A TV3
3
Des de l’APCC es continu
ua treballa
ant per aco
onseguir un
na major p
presència de
d les
arts circenses
s en els mitjans de
e comunic
cació. En aquest seentit, es dóna
continuïtat al treball
t
encetat el 201
10 amb els responsa
ables de laa Corporació de
Ràdio i Televis
sió de Cattalunya pe
er tal de promoure
p
una presèència posittiva i
continuada dell circ als mitjans
m
de comunicac
ció, en el marc
m
del I Pla Integrral de
Circ (2008-201
11). De fo
orma periò
òdica (trim
mestralment) es fa arrribar als grans
g
mitja
ans de comunicació i a altress plataform
mes de diffusió inform
mació sob
bre la
prog
gramació de circ, esp
pecialment durant les
s festes nadalenques i la tempo
orada
de fe
estivals de la primave
era i l’estiu
u.
D’aq
questa manera, s’ha fet difusi ó de les iniciatives de circ qu
ue existeix
xen a
Cata
alunya, que
e s’han inc
clòs a les p
d
Teleno
otícies així com
peces informatives dels
en p
programes específics
s(Actua, N
No t’ho pe
erdis, Info K, La So
onora, Spu
utnik,
Mara
ató per la Pobresa,
P
Blog
B
Europa
a, etc).
Des de l’APCC es conside
eren especcialment significatives algunes eexperièncie
es en
què l’Associac
ció ha contribuït en
n la recerca de prrojectes siignificatius
s per
il·lusstrar el circ
c en els mitjans.
UA · Crono
opis, circ per a discap
pacitats inttel·lectuals
s
ACTU
El p
programa ACTUA
A
és
s una sèri e docume
ental que es va em
metreel me
es de
dese
embre de 2012, i que va m
mostrar le
es arts es
scèniques com a motor
m
d’inttegració. La nova pro
oposta de TV3 es volia fixar en
n diferents col•lectius
s que
prog
gressessin gràcies al circ, la da
ansa i la música.
m
L’e
equip de p
producció es
e va
posa
ar en conta
acte amb l’APCC perr trobar prrojectes qu
ue treballeessin en l’à
àmbit
de lla creació comunità
ària.
Dess de l’Ass
sociació es
e va fer un treball de
comunicació amb el socii per ident ificar proje
ectes que respongues
r
ssin a aquestes
es i es va fer un segu
uiment de les propos
stes que elss associats
s van
característique
arribar a l’e
equip de TV
V3 i a l’APC
CC.
fer a
proposta escollida es
s localitza a Mataró, on l'asso
ociació Tal ler d'Idees
s i el
La p
Col•llectiu de Circ Crono
opis organ
nitzen un taller de circ per a discapac
citats
intel•lectuals amb la intenció de miillorar la qualitat de vida
v
d'aqueestes perso
ones.
beneficis per
p als alumnes són mentals, físics i psicoemocion
nals, a mé
és de
Els b
significar un motor
m
per a la integra
ació. Segons els resp
ponsables del projecte, el
circ els ajuda a desenvolupar la co
oncentració
ó, la coord
dinació de moviments i el
all en equip.
treba
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Un mo
oment del repo
ortatge d’Actua
a, dedicat al prrojecte de circ del Taller d’Idees i el Col•lecctiu de Circ Cro
onopis.

El re
esultat es va
v poder veure el passsat 31 de
e desembre
e a TV3 a les 20:30h
h, i la
peça
a es pot vis
sionar des del mateixx web de la televisió catalana.
http://www.tv3
3.cat/3alac
carta/#/vid
deos/4395
5091

ató per la pobresa
p
Mara
Dava
ant el con
ntext de crisi
c
i les seves co
onseqüències en la societat, TV3,
Cata
alunya Ràd
dio i La Fu
undació La
a Marató de TV3 va
an engegarr un programa
espe
ecial, la Ma
arató per la
a pobresa.
La M
Marató per la pobresa va ser u
una marató
ó puntual que
q
va ten ir lloc el 27
2 de
maig
g de 2012 i la van presentar
p
A
Antoni Bassas i Agnè
ès Marquèss. Sota el lema
‘Que
e ningú es quedi forra de joc’, el progra
ama va combinar la divulgació
ó i la
senssibilització amb l'entretenimen
nt: reporta
atges, entrrevistes am
mb testim
monis,
volun
ntaris, pro
ofessionals de les enttitats i exp
perts, accio
ons al plattó i connex
xions
amb
b les activitats.
L’equip de pro
oducció es
s va posarr en contacte amb l’APCC am
mb l’objectiiu de
ar dos nú
úmeros de
e circ (ae
eris i pallasso) perq
què acom
mpanyessin dos
troba
mom
ments de la
a gala. Des
s de l’Asso
ociació es va
v fer arrib
bar aquestta informac
ció al
secto
or i es va acompanya
a
ar a l’equip
p de produ
ucció fent el
e treball dee seguiment de
les p
propostes rebudes. Cal
C pensarr que es va
a tractar d’una
d
actu ació solidà
ària i
que, per tantt, calia comunicar
c
aquesta convocatò
òria amb transparè
ència,
complicitat i se
ensibilitat, amb l’obje
ectiu d’atra
aure als professionalss de circ.
u Número aeri, doblle a l’aro, de la
Finalment, les propostes escollidess van ser un
u número
o de pallas
sso, que va
v anar a càrrec de
e Ton
companyia Volearte, i un
Katraska.
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L’actu
uació de la com
mpanyia Voltearte, va acompa
anyar a la veu de Lidia Pujol.

L’acttuació de Voltearte,
V
que va serrvir per acompanyar Lidia Pujo
ol, es pot veure
v
en el següent enllaç:
e
http://www.tv3
3.cat/ptv3/
/tv3Search
hing.jsp?tex
xtBusca=circ&catego
oria=tot&da
ata=
sempre&pagina=5
Telenotícies · Segon
S
Pla de
d suport a
al món del Circ
També en l’àm
mbit de la difusió, ca
al destacar el treball de l’APC C com a agent
a
cohe
esionador i articulad
dor del s ector. En aquest sentit,
s
són
n habituals
s les
sol·licituds d’a
assessoram
ment per il·lustrar notícies sobre
s
circc. Un exemple
d’aixxòés la rep
percussió mediàtica
m
ssobre la pu
ublicació del II Pla In
ntegral del Circ.
TV3 es va po
osar en co
ontacte am
mb l’APCC per tal de
d conèixeer referentts en
form
mació que servissin
s
pe
er il·lustrarr aquest ca
apítol del Pla
P Integrall.
Des de l’Asso
ociació es va posarr en conta
acte els periodistes
p
s amb l’Escola
paratòria Professional RogelioRiivel, per un
na banda, i amb l’Asssociació de
e Circ
Prep
de L
La Bisbal d’Empordà –que es de
edica a la formació
f
de circ en u
una assigna
atura
del batxillerat artístic de
d l’Institu t del mun
nicipi– i l’IES Narcíss Monturio
ol de
m a experièn
ncies escolars que incorporen ccirc
Figueres, per l’’altra, com
La
L peca ssencera es
s pot
veure
v
a:
http://www
h
w.tv3.cat/3
3alac
arta/#/vide
a
eos/43050
070

Segon
n Pla de suportt al món del Circ, notícia emeesa per TV3 arrran de la publicació del II Plaa Integral del Circ.
C
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No t’ho perdis
A tra
avés del prrograma ‘N
No t’ho pe rdis’, tamb
bé s’ha diffós el circ, no només
s des
del p
punt de vis
sta informa
atiu (agend
da cultural), sinó que
e s’ha dotaat de contingut.
És e
el cas dels progra
ames dedi cats als espectacles
e
s Mazùt ((Baró d’Ev
vel) i
Grim
mèrgies (To
ortell Poltrrona), amb
b què s’ex
xplora sobre el conttingut dels
s dos
espe
ectacles, so
obre la llibe
ertat, per u
una banda, i sobre la mort, per l’altra.

Progra
ama dedicat a Mazùt (Baró d’Evel)
d

Prog
grama dedicat a Grimèrgies (T
Tortell Poltrona)

Els p
programes sencers es
s poden ve
eure a:
http://www.tv3
3.cat/video
os/437191
10/Mazut
http://www.tv3
3.cat/video
os/437139
90/Les-grim
megies-den
n-Tortell-Po
oltrona
Tagss
El programa Tags
T
també va dediccar minuts
s a parlar de circ, co
oncretame
ent, a
acosstar-se al projecte de circ que
e es troba
a a Terrassa i que p
porta enda
avant
l’Asssociació de
e Circ Tub d’Assaig
d
7 .70
El prrograma ssencer es pot
veure al següentt enllaç:
http://www.tv3.ccat/3alaca
arta/
#/vide
eos/43613
370

l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7.70
7
al program
ma Tag

Info K
El p
programa Info
I
K tam
mbé ha de
edicat algu
uns progra
ames al c irc. Destac
ca el
capíttol dedicat als Talle
ers de circc estables que ofere
eix la com
mpanyia de
e circ
Passsabarret a Valls.
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pítol senc
cer es p
pot veure
e a:
El cap
http://www.tv3.ca
at/videos//4360210/Esco
la-de-ciirc

Escola
a de Circ de Pa
assabarret

Cana
al Super Trres
Arran del conc
curs ‘Súper Dia de C
Circ’ entre els súpers del Club S
Súper Tres
s, els
quinze guanya
adors van poder ga udir d’un taller de circ a l’A
Ateneu popular
9Barrris, que va
a anar a càrrec de la
a company
yia DesastrrosusCirku s.TV3 es va
v fer
ressò
ò d’aquestta activitat..
La
a peça seencera es pot
ve
eure al segü
üent enllaç
ç:
http://www. tv3.cat/3a
alaca
rta
a/#/videoss/4090112
2

Súper Dia de Circ a l’Ateneu Popular 9 Barris

g Europa
Blog
Blog
g Europa va
a dedicar un
u program
ma a mostrar els mo
otius perqu
uè França és
é un
dels països capdavanters
s del circ, tant quantt a nombre
e d’escoless com al circuït
d’exhibició. En
n aquesta peça, s’exxplica per què cal marxar
m
a l’estrangerr per
disposar d’una
a formació
ó superior en circ. Cal destac
car que aq
quest tipu
us de
difussió serveixx per il·lus
strar altress contextos
s formatiu
us i culturaals i, per tant,
consstitueixen una
u
font de
d coneixe ment impo
ortant per entendre la situació
ó del
circ a Cataluny
ya.
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El programaa sencer es
s pot
ve
eure a:
htttp://www..tv3.cat/3a
alaca
rta
a/#/videoss/4102831
1

Blog E
Europa visita una escola professional a Fran
nça

2.4..4. ACTIVITATS PÚBLIQUES DEE DIFUSIÓ
CIRC AL GRE
EC – FESTIIVAL DE BA
ARCELONA
A
El Grec – Festtival de Ba
arcelona, h
ha estat se
empre un espai
e
per a la celebració
ciuta
adana, una
a cita obligada per als espec
ctadors i professiona
p
als de les arts
escè
èniques pe
er gaudir plegats
p
d’e
espectacle
es de dans
sa, teatre, música i circ
dura
ant les nits d’estiu.
Engu
uany, la zo
ona de Mo
ontjuïc al vvoltant del Teatre Grec i la p laça Margarida
Xirgu
u, s’erigeixx com epicentre d’a
aquest festival i la carpa
c
HUB
B ubicada a la
pròp
pia plaça, centre
c
neu
uràlgic i pu
unt de trob
bada de prrofessional s, compan
nyies,
prem
msa, comunicació, productors i programadors.
Engu
uany, el Fe
estival ha apostat pe
el circ, perr la seva capacitat
c
d
d’atraure a tota
mena de públic
cs, de sedu
uir i emociionar, de sorprendre i fomentarr la particip
pació
de l’espectado
or, és una bona
b
eina per captarr la seva attenció i co
onvertir la plaça
p
garida Xirg
gu en un es
spai d’interrcanvi i celebració per al visitan
nt.
Marg
PROGRAMACIÓ
Ó:
acons de la memòria
Els ra
CIRC
C CRIC / TO
ORTELL PO
OLTRONA
Del 4 al 15 de juliol
Carp
pa Font Mà
àgica, Monttjuïc

ers de circ
Talle
CIRC
CULANT, CIRC
C
EN MO
OVIMENT!
Del 17 al 22 de
e juliol
Carp
pa Font Mà
àgica

Popc
corn
Ma
achine
(A
(
domè
èstic
Apoc
calypse)
MY! LAIKA
Del 2
25 al 29 de
e juliol
Carp
pa Font Mà
àgica, Monttjuïc

25 ANYS
A
D’ESCARLATA C
CIRCUS
Llenties i Marab
bú
Del 19 al 21 de
e juliol
Pl. Margarida
M
Xirgu
X
Pugiilatus
Del 19 al 21 de
e juliol
Teattre Lliure
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Devo
oris Causa
Del 25 al 28 de
e juliol
Pl. Margarida
M
Xirgu
X
Le Grand C
CIE X
XY
28 i 29 de julio
ol
Teattre Grec

Caba
arets de circ
DIVE
ERSOS ART
TISTES
13, 20 i 27 de juliol
Hub

CAB
BARETS DE CIRC
Tres combinats
s de circ, creats
c
espe
ecialment per a l’ocasió, van fo
ormar part de la
prog
gramació del
d GREC Festival de Barcelona. Sota el nom ‘Cabarrets de Cirrc’, el
festivval ha presentat tres
s espectaccles ben diferents qu
ue mostren
n el millorr circ
que es cou a Catalunya,
C
en
e porcion s petites i en sessió golfa.
g
cabarets es
s van veure
e les nits d
dels divend
dres 13, 20
0 i 27 de ju
uliol [23h3
30] al
Els c
Hub de la Plaç
ça Margarida Xirgu i hi van parrticipar un total de 2 5 artistes, sota
la diirecció de David Gol acompanyyats d’Orquestrina. Produïts
P
peel Festival Grec
2012
2, els Ca
abarets de
e Circ van
nser una idea orig
ginal de l ’Associació
ó de
Profe
essionals del
d Circ de Catalunya
a (APCC).
Prog
grama
Caba
aret de Circ del 13 de
e juliol
Pressentat per Joan
J
Arqué
é (projecte
es artístics amb Cabo
o San Roqu
ue, Pau Rib
ba, el
Circ Cric o Inc
crepaciónD
Danza, entrre d’altres)), en aque
est combin
nat hi va actuar
Bonii (amb mé
és de 30 anys de trajjectòria en
n el món del
d circ, haa estat creador,
direc
ctor i presentador de La trou
upe, circ a tot ritme
e al Teatrre Naciona
al de
Cata
alunya); la Família Bolondo
B
(M
Maravillas, 16è Circ d’Hivern d
de l’Ateneu de
9Barrris, estren
nat el 2011
1 al Mercatt de les Flo
ors), i el Trrio Elegancce (Festes de la
Merc
cè de Barrcelona, 2011). S’h i van pod
der veure malabars i manipu
ulació
d’ob
bjectes, bàs
scula, trape
ezi i vertica
als.
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Cabaret de Circ
C
13 de juliol

aret de Circ del 20 de
e juliol
Caba
Maximiliano Stia va ser l’encarreg
gat de con
nduir el se
egon dels combinats
s del
GREC. Hi va participar
p
la jove co mpanyia Trifaldó,
T
am
mb númerros de bàs
scula,
mala
abars i equ
uilibris; Jeremías Fa ganel, que
e va portarr les sevess habilitats
s a la
perxa xinesa per
p segona vegada a l GREC de
esprés de participar en l’espec
ctacle
Call me Maria l’any 2011; Maria de
e la Paz Ara
ango i el seu número
o de trapez
zi i el
PSiR
RC, que l’an
ny 2012 va
an obtenir el Premi a Millor com
mpanyia No
ovell als Prremis
Zirkò
òlika de Cirrc.

Cabarret de Circ 20 de
d juliol. Fotos: Rosa Colell

Caba
aret de Circ del 27 de
e juliol
Mine
er Montell va presenttar el darre
er dels com
mbinats de
e circ del G
GREC. Entrre els
artisstes, Darao
omai va mo
ostrar el s eu número
o de roda Cyr (la com
mpanyia a més
de p
participar en
e l’especta
acle inaugu
ural de Firra Tàrrega 2011, va sser guardo
onada
amb
b el Premi Coup de Foudre
F
al F
Festival de Perpinyà 2010 i el Premi Zirk
kòlika
de C
Circ de Cattalunya 2010 pel seu
u primer es
spectacle ‘1 2 3 Pom
ma’). Tamb
bé es
van poder veu
ure els malabars
m
d e Saltoka (un dels artistes d
de l’espec
ctacle
inaugural de l’edició 20
012 del T
Trapezi - Fira
F
de Circ de Cattalunya); la
a cia
Volaquivol i ell seu número de qu
uadre aeri amb portador a la coreana; Anna
cual a la pe
erxa xinesa
a, El petit suís, als diàbolos; i l’humor i eels malabars de
Pasc
Rickyy, profesorr de tenis (José Luis Redondo)). Amb aqu
uest númerro, Redond
do ha
[51]

estatt guardona
at al V Fe
estival Inte
ernacional de Circ d'Albacete (2012) am
mb el
Prem
mi especial del Públic
c.

Cabarret de Circ 27 de
juliol. Fotos: Marta Garcia
Cardeellach

Com
municació i públics
L’oficina de l’A
APCC va treballar
t
cconjuntame
ent amb l’ICUB en lla comunicació
d’aquesta activvitat. D’aquesta man
nera va ser com es va
v elaboraar el dossie
er de
prem
msa, els co
ontinguts del
d web, ai xí com la campanya de comun
nicació a través
de le
es xarxes socials
s
sota
a el lema d
de la camp
panya del Festival
F
en aquesta ed
dició:
‘Què
è amaga el GREC’.
Imatge que es va utilitzar per
p promocion
nar els Cabaretts de
Circ del GRE
EC a les xarxes socials, segui nt l’estratègia de
comunicació
ó del festival.

stionar amb l’ICUB la
a possibilitat d’oferirr descomp
ptes al púb
blic a
A més, es ges
és també dels
d
patroc
cinadors de
a acollir elss tres caba
arets,
el Hub, espai que va
travé
el Club TresC i el program
ma ‘Extrarrradi’ de CO
OM Ràdio.
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Quan
nt a l’assistència de
e públic, ssegons les
s dades de
el dossier de prems
sa de
balanç del matteix festival, els ‘Cab arets de Circ’ van co
omptar am b una ocup
pació
regular (del 43%). Aque
en relació
esta dada s’ha de considerar
c
ó a la restta de
prod
duccions i coproducc
cions del G
GREC que enguany
e
va
an patir un
na davallad
da de
públic en tots els
e àmbits de les artss escènique
es
Índex d’ocupac
ció producc
cions pròp ies i copro
oduccions del
d GREC:
Teattre - 50%
Danssa – 39%
Circ-- 43%
Música – 53%

PRE
EMIS
Els p
premis rec
coneixen i donen llo
oc al treba
all dels pro
ofessionalss, els serveixen
d’esttímul i só
ón al matteix tempss un important element de difusió pe
er al
guarrdonat. En aquest sentit,
s
l’AP
PCC defens
sa la pres
sència del circ amb una
goria pròp
categ
pia en els principals
p
p
premis d’a
arts escèniq
ques del p
país i col•la
abora
amb
b la concess
sió de prem
mis.

PREM
MIS ZIRKÒL
LIKADE CIRC
C DE CATAL
LUNYA
e Circ que
e organitzza la revis
sta i proje
ecte de d ifusió Zirk
kòlika
Els Premis de
s
del circ fa de
es de
signifiquen en gran partt l’esforç i el treball que el sector
alunya. Aq
quest esde
eveniment posa l’a
accent en el recon
neixement dels
Cata
proje
ectes de circ
c
i dóna
a visibilitatt a un sector en els mitjans d
de comunicació
massius. Engu
uany, la da
ata d’aque st esdeven
niment ha estat el 1 8 de setembre
per celebrar la
a tercera 'Nit del C
Circ', és a dir, la tercera edicció dels prremis
Zirko
olika de Cirrc de Catalunya.
En a
aquesta ocasió, 26 nominatss, entre co
ompanyies
s, artistes i especta
acles,
aspiraven a gu
uanyar una
a de les no
ou categorries premia
ades. Entree els nominats,
tres espectacle
es van acu
umular tre s nominac
cions, resp
pectivamen
nt: l'espec
ctacle
paso', de La
L Industria
al Teatrera
a (millor es
spectacle de
d carrer, m
millor direc
cció i
'De p
millo
or posada en escena); 'L'home que perdia els botons’, de Cirrc Pànic (m
millor
espe
ectacle de circ de carrer,
c
mil lor música
a i millor posada en
n escena);; i la
prod
ducció de la Fira de circ Trape
ezi 'Aprend
dre, comen
nçar a perrdre', d'Ate
empo
Circ (millor esp
pectacle de
e circ de sa
ala, millor direcció i millor
m
posaada en esce
ena).
Altre
es artistes i projecte
es nomina
ats van ser el Circ Raluy,
R
els artistes Ingrid
Espe
eranza, Na
acho Flores
s i Alexan der Weibe
el, els directors Jord
di Purtí, Matías
M
Marrré i Andrés
s Melero, els artistess novells Pscir,
P
Capg
girades i S
Sergio Pla i les
asso
ociacions Tub
T
d'Assa
aig7.70, El Galliner i el Circ a les Freixees, van se
er els
altre
es nominats.
El jurat dels prremis, pres
sidit pel dirrector de la fira de circ Trapezii de Reus, Jordi
par, el van
n formar Jordi
J
Dura
an, directo
or de la Fira
F
de Tà rrega; Lea
andro
Gasp
Mendoza, artis
sta i coordinador arrtístic de la Central del Circ; Ricard Pardo,
ent de Martorell, Sillvia Duran, del
tècnic de Culttura i Joventut de ll’Ajuntame
artament d’arts
d
escèniques de l’ICEC, Lola Casadem
mont, direcctora de la
a Fira
Depa
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de C
Circ al Carrrer de la Bisbal, Laura
e la Direcció general d
de Coopera
ació i
a Bové, de
Prom
moció Cultural del Departam
ment de Cultura
C
de
e la Gen eralitat; Lucas
L
Esco
obedo, artis
sta membrre de la com
mpanyia de circ Locu
us Lucas, i Johnny To
orres,
a company
artissta i directo
or, actualm
ment amb la
yia Circ Tea
atre Moderrn.
L’AP
PCC va torn
nar a partic
cipar en aq
questa terc
cera edició dels Prem
mis. L'Assoc
ciació
va donar suport als Prem
mis de Cirrc Zirkòlika
a aportant 1000€ peer al Premii a la
Millo
or Iniciativva del Circ
c a Catalu
unya, que enguany va rebre l’Associació de
Terra
assa Tub d’Assaig
d
7.70, organ itzadors del Festival de Circ dee Terrassa
a, per
la “p
perseverança en portar endavan
nt projecte
es a Terras
ssa com el festival, el circ
en fa
amília i els espectacle
es de circ ““.
A tra
avés de La Central de
el Circ, l’AP
é es va col·laborar en
n la dotació del
PCC també
Prem
mi ala Millo
or posada en escena,, que va an
nar a pararr a mans d
de la compa
anyia
La In
ndustrial Teatrera, pe
el seu darre
er espectacle ‘De Pas
so’.

Premis Zirkolika de Circ de Catalunya. Foto: Man
nel Sala ‘Ulls’

PREM
MIS CIUTAT
T DE BARCE
ELONA (CON
NSELL DE LA
A CULTURA
A DE BARCE
ELONA)
El Consell de la Cultura de Barce lona va incorporar l’any 2011 el Circ co
om a
categ
goria pròp
pia dins els
s Premis C
Ciutat de Barcelona, que anuaalment con
nvoca
l’Ajuntament de Barcelon
na, a travéss del Conse
ell de la Cu
ultura de B arcelona.
El prremi dedic
cat al Circ s'atorga a una obra de circ estrenada i//o represen
ntada
dura
ant l'any a la ciutat de Barcelo
ona. L’any 2011 es va atorgarr a l’espec
ctacle
Capa
as, de la cia de cic ‘eia’.
[54]

En lla primera
a edició, l’equip de l’organitz
zació dels Premis e s va posa
ar en
contacte amb l’APCC amb
a
l’obje
ectiu de recopilar els especctacles de circ
repre
na al llarg del 2011. L’APCC vaa fer arriba
esentats a la ciutat de
d Barcelon
ar als
seuss associats
s aquesta informac ió per tal que contribuïssin a documentar
l’exh
hibició de circ
c
a la ciutat i va fe
er un esforç a recollir dades, p
per tal d’omplir
els possibles buits. L’any 201 1 s’acons
segueixen censar 4
49 espectacles
repre
esentats a Barcelona
a.
A través d’aquesta prim
mera expe riència, l’o
organització dels Prremis i l’A
APCC
estableixen un
na línia de
e treball cconstant i conjunta a l’hora d
d’identifica
ar els
espe
ectacles de
e circ reprresentats a la ciutat cada any. Es traccta d’un trreball
difícil. I és qu
ue a band
da dels gra
ans equipa
aments i grans festtivals, és difícil
d
edir a inforrmació sob
bre represe
entacions de
d circ que
e tenen llocc en el marc de
acce
festivvals més modestos
m
(Circorts, Ulls, etc) o bé altres espais d
d’exhibició com
centres cultura
als o sales alternative
es (Almazen, Casa Elizalde, etc)).
des de la incorporac
i
ió del circc com a categoria dins els Prremis Ciuta
at de
Ja d
barc
celona, l’AP
PCC es con
ngratula i e
es fa partícip d’aquesta fita per diverses ra
aons.
Per un cantó, perquè és una form
ma de rec
conèixer el treball d els seus socis,
s
posa
ant de man
nifest que el circ és un sector en expans
sió, compeetitiu i de futur.
f
També perquè
è confia que el camí o
obert a tra
avés de la creació dee La Centra
al del
Circ com a equ
uipament inclòs dins la xarxa de
d Fàbrique
es per a laa Creació, és
é un
estím
mul més per a la creació d
d’espectacles a prog
gramar en
n els teatres i
esde
eveniments
s de la ciutat.
Per un altre ca
antó, no es
s pot oblid ar el treba
all constantt de l’APCC
C a identificar i
enyalar esp
pais on el circ noesttà representat. Ambl’afany de normalitz
zar el
asse
circ com a artt escènica amb enti tat pròpia al costat de la dan
nsa o el te
eatre,
l’Asssociació s’a
adreça a organitzado
o
ors de Fes
stivals, Pre
emis, etc., amb l’objjectiu
de p
promoure’l,, perquè l’iincorporin en la mate
eixa mesurra que s’in corporen altres
a
disciiplines artíístiques. Al llarg de la
a seva histtòria, l’APC
CC s’ha adrreçat al Co
onsell
de la Cultura
a de Barcelona en
n diverses
s ocasions
s amb la voluntat que
ganització donés
d
un espai
e
més rrellevant al circ, a tra
avés de la sseva inclus
sió en
l’org
els P
Premis com
m a categorria pròpia. És per aix
xò també que l’APCC vol contrib
buir a
docu
umentar l’exhibició de
d circ a Barcelona
a, per fer un millor seguimen
nt de
l’evo
olució del circuït
c
a la
a ciutat i p
per contrib
buir a una major difu
usió de les
s arts
circe
enses.

CRE
EACIÓ DE NOUS
N
PÚBL
LICS
També al llarg
g de 2012 l’APCC ha
a continuatt invertint esforços een la difusió de
circ i en la creació de nous públicss. Es tracta
a d’un treball que s’h
ha desenvolupat
de fo
orma cons
stant a trav
vés de les activitats de l’entita
at així com
m a través de la
tasca
a de difusió del circ.
L’AP
PCC ha bus
scat noves formes i ccanals de comunicac
ció per fer arribar a nous
públics informa
ació del se
eu Pla d’Acctivitats.
Engu
uany aques
sta tasca de
d creació de nous públics
p
s’ha
a fet a travvés de dive
erses
activvitats.
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Form
mació de formadors
f
s
A l’h
hora de difondre els
s diferents cursos de
el cicle Fo
ormació dee Formado
ors, a
band
da d’adreç
çar-se als públics
p
de circ més fidelitzats (sector, taant a dins com
fora del territo
ori immediiat, Catalu nya), l’APC
CC ha com
mptat amb
b la complicitat
del D
Departame
ent d’Ensen
nyament (S
Servei d'orrdenació d'Ensenyam
ments de Règim
R
Espe
ecial), que ha publica
at l’oferta fformativa de
d l’APCC al seu esp
pai web. A més,
des de l’Instiitut Munic
cipal Barccelona Esp
ports es va
v fer un suport en
e la
comunicació.
També s’ha trreballat per ampliar la base de dades de l’entitat en l’entorrn de
l’edu
ucació, l’an
nimació socioculturall i la forma
ació en el lleure, man
ntenint contacte
i informant pe
er crear i mantenir rrelació am
mb centres escolars, centres cívics,
casa
als, etc.

Visitta estudia
ants Màste
er Gestió Cultural (16
(
de ma
arç de 201
12)
El passat 16 de marrç de 2012
2 els
es
studiants del Màstter de Gestió
G
Cu
ultural de
d
la U
Universitat de
Ba
arcelona (UB) van
n visitar les
instal·lacions de La C entral del Circ,
pe
er conèixer de prop el projectte de
l’A
APCC, el procés de c reació d’aq
quest
eq
quipament i com l’eentitat gestiona
ursos.
l’e
espai, amb
b quins recu
L’activitat va ser mol t ben valo
orada
pe
els alumne
es que ens van fer arrribar
els seus info
ormes i feli citacions.

Visitta estud
diants Ciicle Form
matiu de
e Grau Superiorr d’Anim
mació
Sociiocultural de l’Instiitut Guille
em Catà de
d Manres
sa (3 d’abrril de 201
12)
PCC va rebrre la visita dels alumn
nes del Cic
cle Formatiu de Grau Superior
L’AP
d’An
nimació Soc
ciocultural de l’Instit ut Guillem Catà de Manresa.
M
Aq
questa visita es
va do
onar a travvés de la re
elació amb Joan Morrros, professor d’aqueest Cicle
Form
matiu i reprresentant de
d l’Associa
ació Culturral El Gallin
ner (Manreesa), que
s’enc
carrega de
e la program
mació i com
municació del Teatre Kursaal, een constant
relac
ció amb l’A
Associació de Circ La Crica.
Van assistir a la visita a l’equipame
ent i posterrior reunió un total dee 23 alumn
nes,
amb
b qui es va dialogar so
obre la situ
uació del circ, les pos
ssibilitats q
que ofereix
x
aque
esta art esc
cènica (tam
mbé des de
el punt de vista
v
de l’e
educació en
n el lleure i
com a motor d’integració
d
ó), la comp
posició del sector, la creació
c
de La Central del
Circ,, etc.
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2.5.. RELACIÓ AMB ALTR
RES ENTITA
ATS
NOU
US CONVE
ENIS
est 2012 s’han
s
establert nous convenis de col·lab
boració am
mb les segü
üents
Aque
entittats:
c Teatre
Antic
L’AP
PCC ofereiix als seus associ ats desco
omptes en
n teatres. Enguany,, als
equipaments que
q
ofereix
xen descom
mptes als socis de l’’APCC s’haa sumat l’Antic
Teattre, a través d’un conveni signatt el gener de
d 2012. Amb
A
l’Anticc Teatre, a més,
s’ha establert una col·la
aboració a l’hora d’a
acollir activ
vitats de ll’entitat qu
ue es
preveu manten
nir i enfortir en el futu
ur.

Palla
assos Sens
se Frontere
es (PSF)
El 2012 l’APCC ha establert un co
onveni am
mb Pallasso
os Sense F
Fronteres (PSF)
(
per tal de difo
ondre les convocatòr
c
ries de l’en
ntitat als socis.
s
D’aq
questa manera,
l’APC
CC afegeixx als serveis al soci la
a difusió de
d convocatòries per expedicion
ns de
PSF..

ociació Girronina de Teatre
T
(AGT
T)
Asso
L’Associació Gironina
G
de
e Teatre (A
AGT) és un
na associa
ació sense ànim de lucre
creada el 1990
0 que acull la majoria
a dels proffessionals de les artss escènique
es de
les c
comarques
s gironines
s.L’entitat gestiona el Centre de Formaació Teatrral El
Galliner, es de
edica a diinamitzar l’activitat de les artts escèniq ues al terrritori
giron
ní i col·labo
ora per fer més fàcil la vida de l’artista.
A tra
avés d’un conveni
c
de
e col·labora
ació amb l’AGT els so
ocis de l’A
APCC gaudeixen
dels mateixos descompte
d
es que els a
associats a l’AGT en
tots els cursos
s per a pro
ofessionals (gestió, arrtístics, etc
c.), poden formar pa
art de
la ‘xxarxa d’inte
ercanvis d’’arts’ (perb
bescanviar necessitatts de form
mació o serrvei) i
l’APC
CC
pot utilitzar de forma gratuïta
g
less aules d’E
El Gallinerr (Girona) per programar
cursos i activittats. Els as
ssociats a l’AGT tamb
bé gaudeix
xen de des comptes en
e les
activvitats de l’A
APCC.
Aque
esta línia de
d col·laboració perm
met a les du
ues entitats
s oferir un millor serv
vei al
socia
a més de facilitats
f
a l’hora de d
descentraliitzar les ac
ctivitats de l’APCC fora de
la ciutat i la província
p
de Barcelon
na. A més a més, és
s positiu d
des del pun
nt de
vista
a que les dues
d
entita
ats compa
arteixen infformació i col·laboreen en la diifusió
d’activitats d’in
nterès per als associa
ats.
ACELLEC
L’AC
CELLEC és
s l’Associa
ació Catala
ana d’Empreses de
e Lleure l ’Educació i la
Cultu
ura. Engua
any, l’APCC
C i l’ACEL
LLEC encetten una relació de ccol·laboració en
relac
ció a la forrmació de circ en l’àm
mbit del lle
eure. D’aquesta man
nera, l’ACELLEC
es fa
a ressò de les activittats de form
mació de formadors
f
entre els seus assoc
ciats,
que poden gau
udir de descomptes e n aquests cursos.
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El proper 2013 està pre
evist que L
L’ACELLEC
C programi un curs d
de formació de
circ en el lleu
ure, el diss
seny del q
qual es de
efinirà a través de lla Comissiió de
Form
mació de l’A
APCC.
cle Cultura
a
Cerc
El Ce
ercle de Cu
ultura neix el 2010 ccom una en
ntitat de ca
aràcter privvat i associatiu,
independent, amb
a
volunttat de partticipar en la vida pú
ública des de la pluralitat
ideològica dels
s seus mem
mbres fund
dadors i futurs assoc
ciats. Neix amb la vocació
d’esd
devenir un espai de diàleg
d
i de debat a fa
avor de la cultura
c
i laa seva més gran
presència i reconeixemen
nt en la vid a social ca
atalana.
El m
mes de novvembre de
e 2012, ell Cercle de Cultura publica Laa Declaració de
Catalunya per la Cultura - Les líniess vermelless de la culltura a Cataalunya. L’A
APCC
d
que té pe
er objectiu que les fo
orces polítiiques catalanes
s’adhereix al document,
omprometin amb el present
p
i e l futur del sistema cu
ultural cataalà
es co
f
r el 23 de novembre, compta am
s més
mb moltes
La declaració, que es va formalitzar
esions d’en
ntitats de la
a comunita
at cultural catalana, com
c
l’Asso
ociació d’Actors
adhe
i Directors Pro
ofessionals de Catalun
nya (AADP
PC), l’Assoc
ciació de P
Professiona
als de
atalunya (APGCC ),, l’Associació d’Artisstes Visuals de
la Gestió Cultural de Ca
alunya (AAS
SACC), l’As
ssociació d
d’Empreses
s de Teatre
e de Catalu
unya (ADET
TCA),
Cata
l’Asssociació de Compan
nyies de T
Teatre Pro
ofessional de Catalu
unya (CIAT
TRE),
l’Asssociació Prrofessional de Repressentants, Promotors
P
i Mànagerrs de Catalunya
(ARC
C) o el Consell Català de la Mússica, entre d’altres

INS
STITUCIO
ONS, ORG
GANISME S I ENTIT
TATS EN XARXA
Instiitucions
Depa
artament de
d Cultura de la Gene
eralitat de Catalunya
C
 CatalanA
Arts
 Servei de
d Desenvo
olupament Empresarial
 Institut Ramon Llu
ull
 Institut Català d’Empreses C
Culturals
 Consell Nacional de
d la Cultu ra i de les Arts (CoNC
CA)

a
Ajuntament de Barcelona
 Institut de Cultura
a de Barcel ona (ICUB)
 Consell de la Cultu
ura de Barccelona

artament d’Ensenyam
d
ment de la Generalitat de Catalu
unya
Depa
 Institut Català de les Qualificcacions Pro
ofessionals
s (ICQP)
 Servei d'ordenació
d
ó d'Ensenya
aments de Règim Esp
pecial
[58]

E
Cultura y Deporte (IN
NAEM)
Ministerio de Educación,

Entittats sectorrials de l’àmbit catal à
 Gente colgada
 Associació El circ petit
 Escola de
d circ Rog
gelio Rivel
 Ateneu Popular 9 Barris
 Circ de les Musara
anyes
 Boca no
ord
 El gallin
ner
 Centre de
d formació teatral
 Associació La Llan
nçadora
 El Negro
o y el Flaco
o / Piccolo cirkus esp
pai de creació
 Escola de
d circ infa
antil Quina Gràcia
 Espai de
e Circ Cron
nopis
d'Acrobàcia
 Gimnàs Los Athenas Escola d
 La Sala Espai de circ
c
i dansa
a
 Tot Circ
c
 RAI Arts
s
 Teatro Estudi
E
Vícto
or Hernand
do, La Rierreta
 Son circ
c
 Cal Clow
wn
 Circ menut
 Tub d'as
ssaig 7,70
 La Central del Circ
c
 Aula Mu
unicipal de Teatre
 Centre Cívic
C
Cotxe
eres Borrelll
 INEF Ca
atalunya LL
Leida
 INEF Ca
atalunya Ba
arcelona
 La Crica
a Associació de circ
 ntlades de Sort
 Sac d'es
spectacles
 Bolivia Nau
N
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 Almazen
n
 Ca l'Estrruch
 Circ Cric
c
 Enclave
 La Circo
oteca
 La nave espacial
 Roca Um
mbert
 Abralaca
arpa
 La Bonitta Producc
ciones
Entittats sectorrials d’àmb
bit estatal
 Asociación Sa Carpa (Illes Ba
alears)
 Asociacion de Malabaristas ((Madrid)
 Pista Cinco (Galíciia)
 Associació de Professiona
P
als de la Comunitat Valenciaana (Comu
unitat
Valencia
ana)
 Malabarracirco (Ca
antàbria)
 Zirkeus (País Basc
c)
 Asociación de Circ
co de Anda
alucía (Andalusia)
 Federac
cion de Es
scuelas de
e Formacion Profesional en A
Artes de Circo
(FEFPAC
C)

bit internaccional
Entittats sectorrials d’àmb





La Tohu
u
La Maison du Cirq
que
La Grain
nerie
Hors les
s Murs

Asso
ociacions professiona
p
als
 Associació d’Actorrs i Directo
ors Professionals de Catalunya
C
 Associació d’Artisttes Visualss de Catalunya
 Associació Catalan
na de Críticcs d’Art
 Associació Col•leg
gial D’escrip
C
ptors De Catalunya
 Associació Catalan
na d’Intèrp
prets de Mú
úsica Clàss
sica
 Associació d’Escen
nògrafs de Catalunya
a
 Associació d’escriptors en lle
engua cata
alana
 Asociación de Fotó
ógrafos Pro
ofesionales
s de España
[60]

 Associació de Proffessionals de la Dans
sa de Catalunya
 Associació de Proffessionals de Circ de Catalunya
 Associació Profess
sional de G
Gestors Culturals de Catalunya
C
 Associació de Mús
sics de Jazzz
 Associació Profess
sional d’Il•llustradors de Catalun
nya
 Associació de Regidoria de l’’Espectacle
e de Catalu
unya
 Associació de Tècnics i Tècn
niques de l’’Espectacle
e de Catalu
unya
 Guionisttes Associa
ats de Cata
alunya – Sindicat de guionistes
g
nya
de Catalun
 Galeristas Indepen
ndientes de
e Arte de Cataluña
C
(G
Gic)
 Associació Profess
sional de T
Teatre per atots
a
els pú
úblics
 Unió de Músics
 Organitz
zació Sindiical de l’Esspectacle de
d Cataluny
ya
 Xarxa d’Espais de Producció
ó D’art Visu
ual De Cata
alunya
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ANNEX 1–– TANCA
AMENT
T DE PRESSUPOST 20
012
PRE
ESSUPOST APCC
A
2012
2

PREVISIIÓ

EXE
ECUTAT

100.784,5
52
€

106..158,51
€

66.816,52 €

65.17
73,68 €

Gerent

35.643,32 €

33.64
43,32 €

Tèc
cnic de com
municació

28.773,20 €

28.83
30,36 €

0,00 €

50
00,00 €

2.400,00 €

2.20
00,00 €

7.268,00 €

7.29
91,47 €

1.600,00 €

1.31
19,37 €

Correu i missa
atgeria

350,00 €

10
03,32 €

Dominis i serv
vidors web

300,00 €

34
41,61 €

Suport informàtic

618,00 €

51
17,25 €

Ma
aterial d'ofic
cina

1.000,00 €

98
89,15 €

Auditoria anua
al

1.500,00 €

1.50
00,00 €

600,00 €

59
97,80 €

1.300,00 €

1.92
22,97 €

1.600,00 €

1.32
29,21 €

Fira Tàrrega i Trapezi

500,00 €

49
98,99 €

Desplaçamentts, allotjameent i transpo
orts

600,00 €

12
28,30 €

FEA
APC

500,00 €

58,90
5
€

Capitals de Circ

0,00 €

15
52,65 €

Fira Mediterrà
ània

0,00 €

49
90,37 €

8.400,00 €

6.83
37,13 €

8.400,00 €

6.83
37,13 €

2.400,00 €

1.80
07,47 €

Tro
obades interprofessiona
als

1.200,00 €

88
84,37 €

Cic
cle d'audiovisuals Ha deel Circ

1.200,00 €

92
23,10 €

5.100,00 €

2.84
40,75 €

2.000,00 €

2.04
44,00 €

600,00 €

79
96,75 €

2.500,00 €

0,00 €

DES
SPESES
PER
RSONAL APC
CC

Becari
Coord comissiió de formaccio
FICINA APC
D.OF
CC
Telèfon

Comissions ba
ancàries
Gestoria
REP
PRESENTAR
R I COHESIO
ONAR EL SE
ECTOR

FOR
RMACIÓ CON
NTINUADA
Cic
cles monogrràfics Forma
ació de Form
madors
EINE
ES DE PROFESSIONAL
LITZACIÓ

ALTRES SERVE
EIS ALS SOC
CIS
Subscripció ZIRKOLIKA y ARTEZ
Ass
sessoramen
nt bàsic
Sin
ndicarts
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DIFU
USIÓ APCC

9.200,00 €

4.41
17,60 €

Acttualització web
w i newsleetter

1.000,00 €

1.90
08,30 €

Dis
sseny i imprressió mate rial activitatts

4.000,00 €

1.50
09,30 €

Pre
emi de circ

1.000,00 €

1.00
00,00 €

Pro
otocol i man
nteniment d
de base de dades
d

1.200,00 €

0,00 €

Arxxiu digital

2.000,00 €

0,00 €

0,00
0€

16.46
61,20 €

100.785,0
00
€

112..269,66
€

Subvvenció ICUB
B

11.000,00 €

9.00
00,00 €

Subvvenció osic

50.000,00 €

50.32
24,83 €

6.000,00 €

2.93
36,40 €

Quotes socis

26.000,00 €

29.74
40,00 €

Festtival Grec

0,00 €

15.81
14,05 €

7.785,00 €

4.45
54,38 €

0

6.11
11,15 €

CAB
BARETS GRE
EC

INGRESSOS
Subvvenció

INAE
EM
Recu
ursos propis

Quotes d'inscrip
pció cursos

BAL
LANÇ
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