
 

 

Fàbrica de cultura Textil Rase  
Cardedeu 8 i 9 de novembre 

Organitza: APCC  

  

El 8 i 9 de novembre es duran a terme les segones Jornades de Sector de Circ a 

l’antiga fàbrica Textil Rase de Cardedeu. Es tracta d’una trobada impulsada des 

de l’APCC, oberta a la participació de totes i tots els professionals del circ de 

Catalunya.  

A les jornades en tindrem un suport en la facilitació que anirà a càrrec de David 

Villota (Landatu)   

 Els objectius de la 2ª Jornada del Sector del Circ a Catalunya són:   

 • Compartir el procés d’elaboració del Segon Pla d’Impuls i definir les accions a 

desenvolupar  

 • Generar un moment de debat entre les persones assistents per pensar 

conjuntament en clau de present i futur  

 PROGRAMA  

 Dimarts 8 (matí: 9:45-13:30)  

• 9h45 Arribada 
• 10h Benvinguda i presentació de les jornades   

• Cap al PIC 2. Un procés que ha volgut ser obert. Aclariments i 

dubtes  

• World café: Set taules de reflexió i treball. Cada persona podrà 

passar per un màxim de 4 taules per aportar idees sobre accions o 
mesures a desenvolupar en un futur PIC en funció d’uns objectius 

concrets que han estat consensuats amb el Grup Motor.  

▪  Presentació dels temes de cada taula 



 

  

Nº Taula  Objectiu general  Eix  

Taula 1  

  

Potenciar la creació,   

la producció, l’exhibició i la formació en 

condicions adequades per a totes les 

persones professionals. 

Condicions laborals i 
de vida de les 
persones  

  

Taula 2  Generar més oportunitats de treball: 

generar circuits, noves places i facilitats en 

gira.  

El treball  

Taula 3  Donar a conèixer el circ i reforçar la 

projecció dels projectes, entitats i sector 

en general.  

La difusió  

Taula 4  Reforçar les empreses del sector, com a 

entitats cohesionadores i impulsores 

d’iniciatives.  

Les empreses  

Taula 5  Aprofitar l’atractiu i l’impacte social, 

educatiu i comunicatiu del circ.  
La societat  

Taula 6  Estimular la recerca, la creativitat i la 

investigació del circ.  
Del present al futur  

Taula 7  Objectius que no estiguin als punts 

anteriors  
  

  

• Resum de les propostes recollides per cada taula 

• Tancament  
• Dinar: l’APCC et convida a una paella del Tarambana (vegana), 

postre i cafè.   

  

Tarda (15:30-17:15) 

• Fòrum de circ dinamitzat amb la col·laboració de Pere Hosta  

Fòrum de circ dinamitzat en què demanem un repte a 6 persones: en 8 minuts 

han de resumir i explicar un tema genèric i transversal del circ.   

Pere Hosta, té l’encàrrec d’anar tallant les intervencions, per assegurar i ajudar-

nos a que no durin més que aquest 8 minuts.   

Quan totes les persones hagin fet la seva presentació, s’obriran un màxim de 

4 intervencions, però seguiran la mateixa dinàmica que els convidats amb una 

reducció de temps d’exposició a 5 minuts.  



L’objectiu d’aquestes presentacions és obrir un espai distès i dinàmic per 

escoltar de manera esquemàtica i didàctica temes complexos, amb la 

possibilitat d’aclarir dubtes reiteratius.  

1 - L'Estatut de l'Artista. Com van les feines de l'Estatut? Hi ha la 

voluntat política suficient per superar totes les dificultats i impediments 

amb les quals es troba? 

 Presenta: Andrea Leunda  

2 – Arguments per a la internacionalització. Per què continua sent 

important la internacionalització  

Presenta: Daphné Malherbe  

3- La importància de pensar el circ.   

Presenta: Víctor Bobadilla  

4- Destriar el gra de la palla o que va primer, l’ou o la gallina? : La 

formació reglada de circ  

Presenta: Teresa Celis 

5- Treballar sobre un terreny adobat. Memòria de l’espectacle ”A la 

fresca” 

Presenta: Anna Confetti 

Intervenció 6 a confirmar 

7- Torns oberts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimecres 9// 9h45-14:00  

• 9h45 Arribada 

• 10h Benvinguda  

• Teixint futurs: espai de cohesió i circ  
• Creació dels criteris d’avaluació i priorització  
• Moment de priorització i consens de les accions plantejades en 
la jornada anterior  
• Visita a l’espai Tèxtil Rase i vermut de comiat.  

  

 

 

 

 

 

Organitza: 

 

Amb l’ajut de: 

 

 
  

 

Amb la col·laboració de: 

 

 


