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Les arts escèniques a Catalunya sempre han estat un viver

d’iniciatives i voluntats creatives innovadores que han fet de la

cultura catalana una eina de relació continuada amb la

contemporaneïtat cultural europea.

I especialment, en aquest context i en aquests darrers vint

anys, el circ català ha estat un element aglutinador que s’ha

desenvolupat i ha crescut en tots els àmbits.

És per aquest motiu que, en el marc del Pla Integral del

Circ, el Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya i l’Associació de Professionals del Circ de

Catalunya (APCC) han posat en marxa el Pla d’Impuls del

Circ 2019-2022.

Un programa d’onze accions específiques que té com

a objectiu reforçar un escenari d’oportunitats per a la

promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i

econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres.

El Pla d’Impuls del Circ compta amb el suport de l’Ajuntament de

Barcelona i l’ Institut Ramon Llull, així com amb la col·laboració del

Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, L’Ateneu Popular 9Barris,

La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ

de Catalunya (XECC) i Nilak, i la complicitat de diversos municipis,

entitats i equipaments de Catalunya.

El Pla compta amb una inversió total d‘1,1 M€.

Pla d’Impuls del Circ

Pla Integral del Circ

https ://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-
programes/ambit-sectorial/pla-impuls-circ-2019-2022/

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/pla-impuls-circ-2019-2022/
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El Pla d’Impuls del Circ, d’aplicació inicial durant el curs 2019-2021, però allargat fins al

2022 per minimitzar els efectes de la COVID-19, consta d’onze mesures específiques
finançades en la seva globalitat pel Departament de Cultura de la Generalitat –a través de
la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i de l’Institut Català de les

Empreses Culturals (ICEC), i compta amb aportacions específiques de l’Ajuntament de
Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la complicitat de diversos

municipis, entitats i equipaments deCatalunya.

Les onze mesures complementen les polítiques de foment del circ que actualment ja 
s’estan duent a terme en el marc del Pla Integral del Circ i que s’inscriuen en els camps de 

la formació, el suport a la creació i producció, la creació d’ocupació de qualitat i el foment 
d’una major difusió en l’esferapública delcirc.

Pla d’Impuls del Circ

Mesures específiques

©La Central delCirc



OBJECTIU:

Impuls a la consolidació del projecte formatiu del CACRR i 

visibilitat de la xarxa d’espais de formació de circ del territori.

Les onze mesures

1. Formació

©CACRR

TÍTOL AUTORIA DATA

Catàleg d’espais de formació en circ a 

Catalunya

CACRR Juny 2021

Mapa de centres CACRR Juny 2021

Resultats enquesta sobre centres de 

formació en circ de Catalunya 2021

APCC Novembre 

2021

Programa Jornada Visibilització Espais de 

formació en circ

CACRR Juny 2021

Relatoria de la 1ª Jornada de visibilització 

dels espais de formació en circ CACRR Juny 2021

Memòria 2021 CACRR Desembre 2021

Documents

Imatges

TÍTOL DATA

Vídeo resum de la 1ª Jornada Juny 2021

Galeria d'imatges de la 1ª Jornada Juny 2021

NB: tota la documentació de la 1ª Jornada es pot consultar al web del CAC Rogelio 
Rivel

https://www.escolacircrr.com/wp-content/uploads/2021/06/Cataleg-MASTER-web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1O2H8oQqlKntyr9FKGxb6QzUVuRf_P3-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIXiu9fOc-qUAmTfoHjJBbK4J8yaVNOB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwcVewonQBhdOMpN5hp8Z0p-GYXnBpE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSwbB-2TtqsgyvrutvPDGR1wd2QSbkuf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LPEvSp5tlVs
https://www.escolacircrr.com/noticies/fotos-jornada/
https://www.escolacircrr.com/els-centres-de-formacio-en-circ-ens-donem-a-coneixer/


Les onze mesures

2. Infraestructures per  

als espais de circ

©La Central delCirc

OBJECTIU:

Millora de les infraestructures dels espais de circ  
de Catalunya.

9

TÍTOL AUTORIA DATA

Bases ajuts 2020-2021 OSIC Setembre 

2020

Memòria 2020 XECC/ Rat Serra Desembre 

2020

https://drive.google.com/file/d/1O8_gyknmsj3OrTIzkVkS2FzywwVKdwTb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUwZxEcslm67pU2P1Ctkx386SVP3IIdT/view?usp=sharing
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Les onze mesures

3. Circ Comunitari

©Ateneu Popular 9Barris

OBJECTIU:

Visibilitzar, enxarxar i potenciar entitats i projectes que 

generen impactes en la societat per mitjà el circ. Creació del 

web circsocial.cat, un portal a través del qual descobrir

entitats, projectes i documentació relacionada amb el circ 

aplicat al camp social, la salut, l'educació i el

desenvolupament comunitari.

8

www.circsocial.cat

TÍTOL DATA

Vídeo resum de la Jornada de Circ 

social i comunitari

Novembre 2021

Imatges

La documentació recopilada i produïda en el marc d'aquesta
mesura es pot consultar al web www.circsocial.cat

TÍTOL

Documentació resultant de les taules de treball (Resignificació del concepte de 
circ social, Circ i  perspectiva de gènere, Circ i  diversitat funcional)

DISPONIBLE AVIAT

Relatoria de la Jornada de Circ Social i  Comunitari DISPONIBLE AVIAT

Memòria de la mesura Circ Comunitari

https://www.youtube.com/watch?v=9T6ZMCpK7bk&t=92s
http://www.circsocial.cat
https://drive.google.com/file/d/13095B90M0vOSbHyLhi98rZLcaKIsrhF2/view?usp=sharing
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Les onze mesures

4. Pobles de circ

OBJECTIU:

Apropar el circ a pobles de menys de 10.000  
habitants i crear vincles entre aquests municipis i  
els espais de circ del territori.

©APCC
©Marta García Cardellach

TÍTOL DATA

Vídeos 2020 2020 

Vídeos 2021 2021

Imatges

TÍTOL AUTORIA DATA

Memòria 2020 APCC Gener 2021

Memòria 2021 APCC Gener 2022

https://www.youtube.com/watch?v=r42hcqgEcVY&list=PLxl9GVHXmElWLBwOWC8q5zuXbSkx6PImy
https://www.youtube.com/watch?v=bvsi_ugBKyc&list=PLxl9GVHXmElV4MIWoXHqEJqqFtM3azNms
https://drive.google.com/file/d/16zLL3yT4c19ZE7iOZ8j0KMcRlnyEvqNp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dq5uIlghCQUzUGUk3jkqP2-6vKu6EllK/view?usp=sharing
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Les onze mesures

5. Nilak

©Nilak

OBJECTIU:

Creació d’un espai escènic amb una carpa itinerant  
per a les comarques catalanes senseteatres.

TÍTOL AUTORIA DATA

Memòria d'activitats 2021 Nilak Gener 2022

Memòria ajut carpa Nilak Gener 2022

Recull de premsa inauguració carpa Novembre 

2021

www.nilakcat

TÍTOL DATA

Diverses notícies i peces al Canal 21 Novembre 

2021

El projecte Nilak planta la seva carpa a Vilalba 

dels Arcs

Notícia a TV3

Imatges

https://drive.google.com/file/d/1R3dB6m2EeI3TqFAIGW76X9ppSnND6T87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12p7sYodmiv74PuYity3N61DT21aY6aeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v0aopCbcnvm0plhPAEpE240AGfHN480p?usp=sharing
https://www.canal21ebre.com/tag/nilak/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-projecte-nilak-planta-la-seva-carpa-a-vilalba-dels-arcs/video/6128123/
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Les onze mesures

6. #ressonacirc

OBJECTIU:

Potenciar la presència del circ als mitjans

de comunicació i altres canals de difusió.

DOCUMENT AUTORIA DATA

Memòria APCC Gener 2022

DOCUMENT AUTORIA DATA

#ressonacirc

Una eina per a la difusió del circ català

APCC Gener 2022

Dossier #ressonacirc

Memòria de la mesura

https://drive.google.com/file/d/1ngb1UFojwIJaCSCho4_o_ofrKUzzM64B/view?usp=sharing
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2022/DossierRessonacirc_DEF.pdf
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Les onze mesures

7. Circ i món 

empresarial

OBJECTIU:

Difondre el potencial del circ en l’àmbit delsector  

empresarial de màrqueting i publicitat.

©Eli Mora

DOCUMENT DESCRIPCIÓ AUTORIA DATA

Informe mesura Circ i món 

empresarial

Informe d'activitats 

de la mesura

Both Novembre 

2021

Informe de conclusions 

dels dinars “Circ i món 

empresarial”

Relat i conclusions 

dels dinars amb 

persones del món de 

l’empresa no cultural

Both Novembre 

2021

Memòria Circ i món 

empresarial

APCC Desembre 

2021

TÍTOL DATA

Trobada Circ i món empresarial: comunicació interna Novembre 2021

Trobada Circ i món empresarial: comunicació externa Novembre 2021

Què és el circ? Febrer 2022

Vídeos

https://drive.google.com/file/d/12bglkDwo4bf2JycZ3i0Mhka5BpYcntEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQxmWGWtsaTsWVRCBcWRHLsTJSF-uNpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5pOu1odXOLQWvMpAB3U0YdaiSenAOOI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=z2xlu5dqepc
https://www.youtube.com/watch?v=k9vh_Ff7gNo
https://www.youtube.com/watch?v=uG0rFEhkKL8&list=PLxl9GVHXmElVgMEV214zltmikpNfhCLan&index=3


Les onze mesures

8. Esfera circ

OBJECTIU:

Acompanyament i coneixement del sector del circ 

entre agents culturals.

©La Central del Circ
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DOCUMENT AUTORIA DATA

Memòria 2019 La Central del Circ 2019

Memòria 2020 La Central del Circ 2020

Memòria 2021 La Central del Circ 2021

TÍTOL AUTOR / MITJÀ DATA

Més circ contemporani si us plau Oriol Puig Taulé

Núvol
04/11/2020

Salut i circ

Quan arribin els marcians

Esther Rodríguez

TV3
19/12/2019

Fira Trapezi 2021: "Això és circ?" I tant que sí! Núria Juanico

ARA
14/05/2021

De trapezista a pallasso: què poden fer artistes del circ 

i la dansa quan el cos ja no els respon?

Ibana Piñero

TV3
10/06/2021

El circ català té una nova casa a Bèlgica Núria Juanico

ARA
31/10/2021

Sergi Parés: 2 funcions a Catalunya, 120 a la resta 

d'Europa

Núria Juanico

ARA
01/11/2021

El circ català desembarca al festival Theater Op de 

Markt

Ibana Piñero

TV3
02/11/2021

Articles i reportatges de periodistes participants a Esfera Circ

Memòries d'activitats

https://lacentraldelcirc.cat/esferacirc

Imatges

TÍTOL DATA

Què és Esfera Circ Març 2022

https://drive.google.com/file/d/1b_uz5l_-5xV1TWFQRKYVvHUQbk4ORb4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcskGGi4zgYUqu_hf5zWDrbiR6WKeyKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IjwuZ7n-K95psWfR-k4nv9ZlB9hfxUxn/view?usp=sharing
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/mes-circ-contemporani-si-us-plau-63839
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/salut-i-circ/video/5989030/
https://www.ara.cat/cultura/trapezi-2021-circ_1_3983821.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/de-trapezista-a-pallasso-que-poden-fer-artistes-del-circ-i-la-dansa-quan-el-cos-ja-no-els-respon/video/6105381/
https://www.ara.cat/cultura/circ-catala-nova-casa-belgica_1_4167397.html
https://www.ara.cat/cultura/sergi-pares-2-funcions-catalunya-120-resta-d-europa_1_4166465.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-circ-catala-desembarca-al-festival-theater-op-de-markt/video/6127444/
https://lacentraldelcirc.cat/esferacirc
https://youtu.be/3-SIgWvJmYA
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Les onze mesures

9 i 10. Producció
Nacional de Circ (PNC)

OBJECTIU:

Donar suport als creadors i artistes emergents de 

Catalunya per a la creació d’una producció de circ de 

mig/gran format amb projecció nacional i afavorir-ne 

l’exhibició entre diferents equipaments municipals del

territori.

©Marta García Cardellach

https ://icec.gencat.cat/ca/campanyes/produccio-

nacional-de-circ/

DOCUMENT AUTORIA DATA

Memòria de la fase de creació L'Estruch, La Persiana, 

coordinació del Pla 

d'Impuls del Circ

Gener 

2021

Memòria de la gira La Persiana Juliol 

2021

Memòria tècnica Gira PNC La Persiana Tardor 

2021

Enquesta als E3 sobre la gira de la 

PNC

APCC Tardor 

2021

TÍTOL DATA

Canal Youtube de la PNC

 vídeo “creació en confinament”

 píndoles formatives

 Física a través del Circ

2020

Podcast Filosofia i circ 2020 

Multimedia

Memòria

https://icec.gencat.cat/ca/campanyes/produccio-nacional-de-circ/
https://drive.google.com/file/d/1_77ILb-HVcU12mLCylHXWax78k1RXxlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1moQgi36Wh481sgZSa_EM4w9hwqHkIgeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QlL8vrNq8bz10-t-S4o7eKtmCv9xYdDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nragC7a1FIYZrvbXVvMDCT9abwwpQDhZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC6E_QCu4PjO9VGbASbMvoqg
https://open.spotify.com/show/5xPBUrI5tSU8rX7ozOWK0l?si=1fDNJd-FQ32WD9b5PY2ceg
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Les onze mesures

11. Internacionalització:

A Catalan Journey

OBJECTIU:

Potenciar la contractació i visibilitat del circ català a 

l’estranger a través de l’establiment de vincles estrets amb 

programadors/es europeus i la creació de sinèrgies que 

n’afavoreixin la difusió al nord d‘Europa.

DOCUMENT AUTORIA DATA

Dossier genèric mesura APCC Maig 2021

Dossier trobada #1 Trapezi: "What's going on 

en Catalunya

APCC Maig 2021

Dossier trobada #2 Fira Tàrrega: "Connected 

to Fira Tàrrega. Circus around Catalonia"

APCC Setembre 

2021

Dossiers en anglès

TÍTOL DATA

Vídeos realitzats per a les trobades amb Fira 

Tàrrega i el Mercat de les Flors-Circ d'Ara mateix

Setembre 2021

Març 2022

Imatges

Memòries

DOCUMENT AUTORIA DATA

Memòria 2021  APCC Maig 2021

https://drive.google.com/file/d/1aXjmyNz99K6XMMcfeddFfTjgmMh0Bqoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yoaegwxeRD_LvycAsRiIybNs3nFBW93d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BOFe88qeRh-j6HAhiD-cz24UILGEMFDc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=oaSsfrJZ-r8&list=PLxl9GVHXmElVZmvyITkibs7TY3rV1hLCH
https://drive.google.com/file/d/1BRPLoeflT5Ac5r6jP_lXzNGjymaRsfp8/view?usp=sharing
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