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22
Companyies enquestades

120
Univers de companyies
suposat

18%
Proporció entre companyies
enquestades i totals.

L’APCC centra aquest any l'anàlisi de
l'enquesta de companyies en l'estudi  de la
variació de l'activitat entre 2019i 2020 per a
mesurar l'impacte de la crisi econòmica
provocada per la Covid-19. Aquesta
observació ens permetrà confirmar i
quantificar el descens d’activitat del sector
circense.

Un total de  22 companyies han respost
l'enquesta. Suposem un univers total d’unes
120 companyies, ja que podem comptar un
nombre similar a les bases de dades de
l'APCC. Aquest any també ho podem
corroborar amb l'estudi de la federació
d'associacions de circ de l'Estat Circored. 

CENS

Marc
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INTRODUCCIÓ

Tot i que amb un univers i una mostra com
l'obtinguda només podem assegurar
estadísticament un 40% de confiança, el fet que
les dades mostrin una evolució lògica respecte a
les enquestes anteriors evidencia la fiabilitat de
l’enquesta. Som conscients de la dificultat
d'obtenir dades en l'àmbit del circ, i per això
l'APCC duu a terme aquesta enquesta.



Catalunya
52.3%

Estat espanyol
19.3%

Europa
19.3%

Amèrica
7.3%

Barcelona
66.6%

Girona
14.3%

Tarragona
14.3%

Lleida
4.8%

Companyies
Si tenim en compte lany de creació de les companyies ens adonem que es
comporten com la majoria d’empreses: majoritàriament tenen un cicle vital d’uns
sis anys. Amb les dades d'aquesta enquesta intuïm que crisi de la Covid-19 ha fet
disminuir la creació de companyies durant l'últim any. 
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La província de residència de les cies
es manté estable respecte el 2019, quan
va incrementar-se la presència
aTarragona i Girona respecte els anys
anteriors. 

Podem analitzar la composició de les
companyies catalanes segons
procedència dels seus membres: el 48%
provenen de fora de Catalunya.

RES IDÈNCIA OR IGEN



2
47.6%

1
14.3%

3
9.5%

4
9.5%

5
4.8%

7
4.8%

12
4.8%

15
4.8%

Artistes
65.3%

Tècnics/ques
20.7%

Gestors/es
14%

Característiques
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El 50% de les companyies no
compten amb cap persona dedicada
plenament a la gestió ni a la tècnica.
Els i les artistes representen un 65%
d'els i les professionals.  

COMPOS IC IÓ

En relació a la mida, un 62% de les cies es
componen de 2 o menys artistes, un 5% més
que l'any passat. Una xifra respecte al
número d’integrants bastant estable que
indica la dificultat per a la producció i/o
sostenibilitat de companyies més grans.

MIDA  

Formats més comuns de les
companyies catalanes

La majoria de companyies tenen els seus
membres donats d'alta en el règim
d’autònoms, i després trobem les
companyies que facturen a través d’altres
estructures.
En relació al 2019, han crescut molt les
companyies sense estructura. Caldria saber
les raons i en quina forma això dificulta la
sostenibilitat dels projectes i  en quina
situació es troben respecte a Seguretat
Social i accés a prestacions laborals en
moments d'inactivitat.

FORMA  JUR ÍD ICA
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Pallasso/a

17.14%

Acrobàcia a terra

17.14%

Malabars

14.29%

Equilibrisme

8.57%

Aeris

8.57%

Acrobàcia en aparells

8.57%

Respecte al 2019 la formació ha augmentat
15 punts  i l'organització de festivals ha
disminuï, segurament a causa de la Covid-
19. Ha disminuït dos punts respecte el 2019
el percentatge de cies que només es
dediquen a l'exhibició, amb un 12,5%.

Professionalització

La majoria de companyies contracten a
d'altres professionals perquè
s'encarreguin de la la distribució, la
web i la gestió de subvencions. 

ACT IV ITATS

PROFESS IONALS

SERVE IS

Principals
disciplines
circenses

Percentatge de companyies
que practiquen les diferents
disciplines. 



By Cerulean Industries04

En relació amb les principals preocupacions de les cies durant els anys que hem fet
l’enquesta, s'ha reduït la sensació de manca d'espais per a entrenar i crear, i s'han
imposat altres qüestions com la manca de circuit, la precarietat i Estatut de l'Artista.
Es consolida també un malestar per l’excés de burocratització. Això fa augmentar
les hores d'oficina en detriment de la creació, ja que, com hem vist, la majoria de
companyies no disposa d'altres professionals dedicats a la gestió.

PARITAT

La presència de dones a les
companyies catalanes arriba tot
just  al 40%. 
En relació a d'altres anys es va
equilibrant el percentatge de
dones en totes les companyies,
independentment de la seva
facturació. Fins ara hi havia més
presència de dones en les cies
amb menys facturació. 
Un 2,7% dels membres de les cies
consideren no binaris. 

PROBLEMÀT IQUES



Catalunya
80.4%

Fora de l'Estat
12.8%

Resta de l'Estat
6.8%

Activitat
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46.000
Mitjana de facturació per
companyia 2020

 

 9.000
Facturació mitjana per
artista 2020

 

 2.000
Facturació mitjana per
actuació 2020

A causa de la Covid-19 es desplomen les
actuacions fora de Catalunya, i sobretot fora
de l'Estat, on les restriccions han estat més
prolongades. 

EXHIB IC IÓ

Aquest any han baixat molt els les estrenes,
arribant a un 0,2 per cia. Pel que fa als
espectacles en actiu de mitjana són 2,3. Un 56%
dels espectacles es van efectuar a taquilla o
gorra, ja que durant la crisi els circs tradicionals
van ser els més resilients.  

Si suposem un univers de companyies de
120 i apliquem les dades d'aquesta enquesta,
podem calcular que hem passat d'una
facturació d'uns 9,1 milions d'euros el 2019
a una facturació de 5,5 milions d'euros el
2020. Això suposa una variació del -39%. 
Per tant, la crisi de la Covid-19 ha estat un
cop molt fort al sector del circ. 
Aquesta crisi ha agreujat una situació
d'infrafinançament que el sector arrossega.

IMPACTE  ECONÒMIC

Pes econòmic de les
companyies en dades 

-38% respecte 2019

-43% respecte 2019

+42% respecte 2019

En relació al 2019 hi ha una
disminució considerable de les
mitjanes de facturació tant de cies
com d'artistes. En canvi, s'ha donat
un augment de la mitjana de
facturació per actuació, ja que les
companyies més estables han
treballat més que les més precàries. 

Catalunya
58.9%

Fora  de l'Estat
29.2%

Resta de l'Estat
11.9%

2019                                      2020




