
 

 

RESUM DE LA TROBADA DE SECTOR DE CIRC, 8 I 9 DE NOVEMBRE A CARDEDEU, EN LES QUALS ES VA 

DECIDIR QUINES SÓN LES MESURES DEL NOU PLA D’IMPULS QUE VOLEM.  
 

Durant el matí del dia 8 de novembre es va fer una dinàmica enfocada a la definició i priorització d’accions que portessin a terme els objectius marcats pel 

Grup Motor del Pic. Aquí podeu consultar les actes de les reunions. 

Els objectius van ser el  resultat i filtratge dels diferents objectius definits als Plans Integrals anteriors així com dels resum de la Trobada  a l’Estruch i 

l’enquesta feta al juny des de l’APCC. 

https://drive.google.com/drive/folders/1jvBJdWD7fBmlOwYKMhnyJyHxiild6b9c?usp=sharing
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULSCIRC/2022/3.%20Recull%20de%20la%20Jornada%20de%20debat28%20dabril%20DEF.pdf
http://www.apcc.cat/noticies/2099/recollim-opinions-i-propostes-de-cara-al-futur-pla-dimpuls-del-circ


MESURES I DESENVOLUPAMENT 
 

EIX OBJECTIU 

GENERAL 

MESURA BREU DESCRIPCIÓ COORDINADORS 

MESURA (possibles)  

ADMINISTRACIÓ PRESSP. 

APROX. 

ALTRES FONS DE 

FINANÇAMENT 

Persones Potenciar la 

creació, la 

producció, 

l’exhibició i la 

formació en 

condicions 

adequades per 

totes les 

persones 

professionals.  

 

MESURA 1. La 

comunitat 

circense.  

Potenciar i posar en 

valor els coneixements 

de la comunitat 

circense.  

Companyonatge de 

companyies amb 

experiència a cies. 

emergents.  

Generar jornades per 

compartir 
coneixements 

Comissió: APCC, 

CIPAC, centres de 

Creació, companyies, 

productores?  

 

*Convocatòria a cies 

i/o productores?  

 

OSIC  

 

60.000 Centres de 

creació 

MESURA 2. 

Articulació de 

l’AFOCC 

 

Suport econòmic inicial 

per a la creació, 

estructura i activitats 

de l’associació 

d’escoles i centres de 

formació de Circ 

 

AFOCC OSIC 80.000 Quotes, altres 

Treball Generar més 

oportunitats de 

treball, amb 

circuits, noves 

places i facilitats 

en gira. 

 

MESURA 3. 

Coproduccions  

Establir convenis de 

companyies residents 

entesos com a 

relacions entre un 

espai (festivals/ sales/ 

centres de creació) i 

companyies o 

col·lectius artístics 

durant 2 anys.  

*Convocatòria a 

festivals i teatres?  

ICEC/ OSIC 

 

280.000 

 

Espais de 

residència 



Generar nous 

coproductors 

 

MESURA 4. 

Municipis 

 

Generar coneixement 

de circ entre  

responsables de 

programació dels 

municipis, així com als 

treballadors dels 

equipaments, d’una 

manera personalitzada 

i buscant la diversitat 

de les pràctiques i 

formats. 

 

La Central, Ateneu, 

Estruch, altres 

festivals, Nilak.  

 

 

OSIC 

 

80.000 

 

Festivals/ 

Ajuntaments 

MESURA 5. 

Internacionalitz

ació 

Fomentar la 

internacionalització 

amb accions cap a dins 

i cap a fora, afegint-

nos a focus existents 

amb activitats 

paral·leles i amb la 

cooperació amb un 

país o zona geogràfica 

Trapezi   

Circ d’ara mateix 

2024 

La Bisbal  

Circ picat 

80.000  IRLL, ACE. 

Difusió Donar a conèixer 

el circ més enllà 

dels espais 

professionals. 

 

MESURA 6. 

Macroacció de 

difusió de circ 

 

Macroacció de difusió 

de circ  a cada capital 

de província, buscant 

l’explosió informativa. 

 

?? ICEC 250.000 Ajuntaments, 

públic, entitats. 

Empresa Reforçar les 

empreses del 

sector, com 

entitats que 

cohesionen  i 

MESURA 7. 

Infraestructures 

empreses 

Línia de subvenció 

similar a la de l’OSIC 

per infraestructures 

per espais de circ des 

de l’ICEC 

AFOCC ICEC 100.000 Empreses 30% 



impulsen 

iniciatives 

 

 

Societat Aprofitar 

l’atractiu i 

l’impacte social, 

educatiu i 

comunicatiu del 

circ 

 

MESURA 8. 

Circ als centres 

educatius 

 

 Convocatòria?    

MESURA 9. 

Beques per a 

projectes de circ 

aplicat.  

 

Reforçar les entitats i 

els projectes de circ 

social amb 10 beques 

per a projectes aplicats 

amb criteris de 

caràcter social 

?? OSIC 30.000  

MESURA 10. 

Jornada Circ 

Social 

Repetir les jornades de 

Circ social que es van 

realitzar durant el 

primer Pla d’Impuls  

per tal de compartir, 

fomentar i crear xarxa, 

així com ser un lloc de 

de debat i 
presentació de 

projectes 

Ateneu Popular 

9barris 

OSIC 20.000 AP9b 

Present i  

futur 

Estimular la 

recerca, la 

creativitat i la 

investigació der 

circ 

 

MESURA 11. 

Arxiu viu 

 

Creació, posant en 

valor l’arxiu del circ 

generat  a Catalunya, 

sent aquest un espai 

viu que es relacioni i 

vinculi amb diferents 

projectes.  

La Central i CIPAC 

Espai físic La Central 

del Circ 
 Espai digital → Centre 

de xarxes digitals 
 Espai mòbil  Entitat 

externa: Xarxa de 

biblioteques. Pàgina 

web existent 

 60.000  

      1.040.000,00  

 



 

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES 

Durant el matí del dia 9 de novembre la dinàmica va estar dirigida a aprofundir en les mesures seleccionades. Les persones assistents es van dividir per 

taules per tal de fer una breu descripció de la mesura així com intentar plantejar qui la podria dur a terme i sobre com fer una aproximació al  pressupost.  

El grup Motor i algunes de les persones assistents continuen treballant en la descripció i definició.  

 
 

  


