
Què cal tenir en compte per formar

part de la Junta de l’APCC? 
Ser part de la Junta de l’APCC pot implicar molt temps i energia, però tindràs

l’oportunitat d’aportar la teva opinió, conèixer la situació del sector i fer propostes

per a la seva promoció.



Què és l’APCC?

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és una entitat privada, 

independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida 

cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el 

sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: 

artística, empresarial, gestió, direcció, dramartúrgia, escenografia, coreografia, teoria, 

docència. Amb 370 professionals associats/des, l’APCC representa el sector del circ a 

Catalunya.



Com funciona l’APCC?
Assemblea de socis i sòcies
La base de l’APCC és l’Assemblea de socis i sòcies que se celebra, com mínim, un cop a 
l’any, tot i que se’n poden convocar tantes d’extraordinàries com es consideri oportú. 
L’Assemblea escull, un cop cada dos anys, la Junta Directiva.

Junta Directiva
Està formada per un grup d’entre 6 i 15 persones, que es reuneixen periòdicament per 
establir les línies estratègiques de l’APCC, debatre les posicions de l’associació davant les 
polítiques de circ, impulsar noves propostes de millora del sector, valorar les sol·licituds de 
nous socis i sòcies, decidir les accions de treball que cal emprendre i conèixer la situació
dels projectes que l’oficina tècnica té en marxa. També treballa per a la gestió de la Central
del Circ.

La junta directiva, escollida pel període 2019-2021, funciona de manera horitzontal i està
formada pels següents membres:
Sílvia Capell, Pablo Javier Domichovsky, Oriol Escursell, Griselda Juncà, Amer Kabbani, 
Sergio López “Chapa”, Andrea Martínez, Judith Obach, Anna Pascual, Giulia Poltronieri, 
Jordi Príncep, Manel Rosés i Jordi Serra.

L’oficina tècnica
L’oficina s’encarrega de portar a terme el pla de treball de l’Associació, fer les activitats, 
coordinar la Junta i les comissions i atendre les demandes dels socis/es i interessats/es. 

Comissions de treball
Els socis i sòcies poden formar part de les comissions de treball. A les comissions
s’aprofundeixen els temes i projectes en què està treballant l’APCC i són una eina vital per 
decidir i crear les activitats de l’Associació.



Per tant:

Cal tenir clars els objectius com

Junta, i aquests han de tenir en

compte l’opinió del sector. 



Tasques:

-interlocució amb les administracions: 
Generalitat, Ajuntaments, Diputacions. Moltes vegades és

l’associació qui ha d’anar al darrere.

Altres compromisos amb les administracions venen marcats per 

la participació en taules i consells.

->>Aquesta representació pot recaure en un/una o varis 

representants de la Junta (és preferible menys representants i 

sempre s’ha de tenir clar que l’opinió és política de sector i no 

personal. 



-portaveu als mitjans de comunicació: ens demanen

declaracions en comptades ocasions, també som

proactius. Cal acordar els missatges amb tota la Junta.

-atendre conflictes relacionats amb relacions laborals, 

entre el sector. Poden implicar desgast.

-formar part de xarxes i mantenir vincles i relacions amb

entitats de circ i d’altres entitats de les arts escèniques i 

del món de la cultura.

-participar en debats i activitats relacionades amb el circ: 

xerrades, trobades, visites etc (per exemple, Congrés de 

Circored ).

-gestió de la Central del Circ. L’equipament té un equip

de gestió i la Junta supervisa el funcionament. 



Reunions de Junta:
Es poden calendaritzar mensualment, i també hi haurà reunions

extraordinàries per temes concrets i/o urgents.

Les reunions eren presencials, i ara poden ser mixtes (online/presencials).



Comissions:
Hi ha la possibilitat de treballar per comissions.

Les comissions poden estar formades per membres de Junta i 

d’altres socis i sòcies interessades en temes concrets.



ENCÀRREC JUNTA 2022-2023

• Representació, poder legals, canvi titulars

comptes,etc…

• Avaluació i disseny d’un nou Pla d’Impuls del Circ.

• Inici del procés per a construir un protocol 

d’antiviolències masclistes aplicable al sector del circ.

• Selecció de la coordinació artística La Central del 

Circ.

• Revisió de les conclusions de les Jornades de Sector

2021.


