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PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
Durant aquest 2008 l’APCC ha fet un gran pas endavant, fent realitat diversos dels 
seus projectes més importants i fent palesa la feina que portava fent des de la seva 
fundació el 2004. Ha crescut de forma considerable tant en base social, ja som més de 
180 socis, com en estructura i activitat, i ha ampliat la seva xarxa de contactes 
nacionals i internacionals. 
 
L’obertura de La Central del Circ, nou Centre de Creació de Circ de Barcelona a 
l’esplanada del Fòrum, gestionat per l’APCC,  ha brindat als seus socis i a tots els 
professionals de circ, la possibilitat d’entrenar, crear i formar-se en un nou espai amb 
les condicions adequades. També ha significat el trasllat a una nova seu i 
l’apropament de l’APCC als seus socis, que ara treballen al costat de l’oficina, 
potenciant i dinamitzant l’activitat de l’associació.  

 
L’aprovació definitiva del Pla Integral de Circ ha revitalitzat la professió, ha permès fer 
viables projectes de nous espais de treball, ha obert públics i ha posat sobre la taula 
una sèrie de mancances i propostes que el sector reclama; en definitiva, un seguit de 
vies de treball que cal continuar seguint de ben a prop.  
 
També s’ha donat un impuls molt important a la difusió del circ. Alguns exemples són 
el la posada en marxa de Ciutats Amigues del Circ, una xarxa de programació 
d’espectacles i activitats de circ en els municipis catalans, l’estrena de la nova pàgina 
web de l’Associació, més complerta, que donarà servei no només als socis i als 
professionals del sector, sinó també al públic en general amb l’objectiu de convertir-se 
en un portal de circ català; la participació en diverses fires i festivals, tant 
nacionals com internacionals, dedicats a les arts escèniques i l’actualització i edició 
en anglès i francès, de l’Anuari de l’APCC, un complert catàleg dels professional i les 
companyies catalanes de circ. 
 
I finalment aquest any s’ha continuat treballant en la preparació de dos projectes de 
col·laboració internacional de gran embergadura que es posaran en marxa el 2009:  
Cirque-o - Interreg IV, un projecte que ha de permetre establir ponts de diàleg entre la 
comunitat de circ de Mydi-Pirinées, Aragó i Catalunya generant activitat circense a 
banda i banda de la frontera i el  projecte Fibonacci (Québec-Catalunya), que es 
convertirà en un nexe entre la comunitat circense catalana i la quebequà, una de les 
més actives i reconegudes arreu del món. 
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ACTIVITATS PELS SOCIS 
 
CURSOS 

 
Aquest 2008, l’APCC ha programat 3 cursos dirigits als professionals, tenint en compte 
els interessos dels seus associats, consultats en una enquesta a principis d’any. 
 

- Curs de tècnica i pedagogia dels malabars 
- Curs de  mans a mans i acrosport 
- Curs de tècnic de seguretat de circ IIª Edició.  

 
Els cursos s’han ofert als socis amb un important descompte a la quota i a 
professionals d’arreu, difonent-los a altres entitats circenses nacionals i internacionals 
amb una alta assistència d’alumnes d’altres comunitats. 
 
Curs de tècnica i pedagogia dels malabars 
 
Dates: 29 de setembre a 4 d’octubre de 2008.  
Durada: 24 hores Professor: Antonio Benítez “Antolío”.  
Lloc: La Central del Circ  
 

 
 
 
 
Els continguts pràctics varen basar-se en l’escola tècnica russa,  exercicis de rítmica , 
metodologia i planificació de l’entrenament i muntatge de números i coreografies. 
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El següent quadre resumeix la valoració realitzada per els alumnes al finalitzar 
l’estatge (en %). 
  

 Excel·lent Bé Regular Insuficient 

Continguts 80 20   
Durada 75 25   
Logística  50 50  
Formador 80 20   
Aplicabilitat professional  75 25  
Organització 25 75   
Espai on s’ha realitzat el curs 90 10   

 
 
Curs de  mans a mans i acrosport 
 
Dates: 24 al 28 de novembre de 2008.  
Professor: Sergei Sylko.  
Lloc: La Palma / Reus.  
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i el Festival Trapezi. 
 

                
              Sergei Sylko segueix les evolucions de dos dels alumnes 
    
La realització d’aquest curs ha obert les portes a la descentralització de les activitats 
per a professionals organitzades per l’APCC. Es va considerar que el millor lloc per 
iniciar aquesta via era la ciutat de Reus, donada la seva trajectòria en l’organització 
d’esdeveniments circenses amb el festival Trapezi com a màxim exponent.  Va ser 
l’organització del festival i l’Ajuntament de Reus qui va participar amb la cessió de 
l’espai per al desenvolupament del curs. 
 
El curs el va impartir l’ucrainès Sergei Sylko, instructor i entrenador de molts artistes 
de l’APCC a l’INEFC de Barcelona i que actualment resideix a Reus. 
 
Els continguts, sempre pràctics, del curs varen ser :  
Preparació física. Elements bàsics d’acrobàcia i llurs encadenaments: tombarelles, 
verticals, rondada, flic-flac, mortal. Llençaments des de mans–mans i mans-peus. 
Sistemes d’escalfament i entrenament. 
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El curs va arribar a una participació del 50% amb 4 persones inscrites, 2 de les quals 
es van fer sòcies a partir del curs. 
 
El següent quadre resumeix la valoració realitzada per els alumnes al finalitzar l’stage. 
 
 

 Excel·lent Bé Regular Insuficient 

Continguts 75 % 25%   
Durada 50 % 25% 25 %  
Logística  100%   
Formador 100 %    
Aplicabilitat professional 25 % 75%   
Organització  75% 25%  
Espai on s’ha realitzat el curs   75% 25% 

 
 
Curs de tècnic de seguretat de circ IIª Edició.  
 
Dates: 1 al 5 de desembre de 2008.  
Durada: 35 hores. Professors: Thomas Loriaux i Fill de Block  
Assistenta-traductora: Pilar Cervera “Fura”.  
Lloc: La Central del Circ 
 

                  
    Imatge dels alumnes del circ el darrer dia  
 
El tercer curs de tècnic de seguretat volia donar resposta a la demanda de molts 
artistes i tècnics que no varen poder realitzar els dos cursos anteriors, organitzats per 
La Central del Circ. 
 
El continguts varen ser pràctics i teòrics a un 50% amb la seguretat com a eix 
vertebrador i desenvolupada en diversos aspectes:  
El treball en alçada: material, pràctica, teoria i normativa. 
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Equipaments susceptibles d’acollir activitats de circ (carpes, teatres, etc..): teoria i 
normativa 
Els aparells de circ: material, pràctica, teoria i normativa sobre els aparells i llur 
instal·lació, ancoratges, etc... 
 
La finalitat d’aquest curs era sensibilitzar a tots els professionals envers la seguretat en 
el circ i dotar-los de coneixements i arguments suficients per actualitzar llurs 
coneixements basats sovint en la intuïció i experiència però amb desconeixement de la 
normativa i de l’equipament de seguretat específic. 
 
Hi varen participar 16 persones, un grup heterogeni d’artistes i tècnics de Galícia, 
València, Catalunya i Madrid. La valoració que varen fer del curs és la següent (en %): 
 

 Molt Bastant Poc Gens 
Has trobat interessants els continguts teòrics? 71,4 28,5   
Penses que els pots aplicar a la teva professió? 35,7 57,1 7,1  
Has trobat interessants els continguts pràctics? 28,5 64,3 7,1  
Penses que els pots aplicar a la teva professió? 57,1 35,7 7,1  
Has trobat adequada la proporció de temps entre teoria i 
pràctica?  57,14 35,71 7,14 
Trobes necessària la traducció al català-castellà del Manual de 
Tècnics que heu fet servir durant el curs? 

70,5 17,6 5,9  
Estaries interessat/da en realitzar un segon curs 
d’aprofundiment? 

70,5 23,5   

 
 Excel·lent Bé Regular Insuficie

nt 
Documentació 57,1 35,7 7,1  
Durada  57,1 28,5 14,3 
Logística 7,1 71,4 21,4  
Organització 7,1 42,8 50  
Formadors 52,3 48,7   

 
A les valoracions dels 3 cursos de seguretat hi podem llegir la molt bona acceptació 
dels formadors, la necessitat de realitzar un segon nivell d’aprofundiment i la 
necessitat de traduir els suports del curs al català-castellà. 
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CICLE DE CONFERÈNCIES 
 
Amb la voluntat dotar als socis d’eines de gestió i informar-los de qüestions relatives a 
l’exercici de la seva professió, l’APCC ha programat el  cicle de conferències Eines 
per a la professionalització dels artistes de circ. 
 
Les cicle de conferències programat ha estat el següent 
 
Tema Conferenciant Data Assistents 
Estructura 
jurídica 

Juan A. Berlinches, Advocat i assessor 
fiscal 

8 / 10 18 

Assegurances Oriol Mayol, Gestor comercial de Martí & 
Homs 

29 /10 5 

Drets d’autor Abel Garriga, Advocatc assessor legal 
de l’APCC 

12 / 11 8 

Subvencions Menu Carvajal, Productora 3 / 12 21 
 
L’horari ha estat sempre a les 19,00 hores en dimecres i el lloc, La Central del Circ. 
 
Les conferències seguien l’esquema 
d’exposició i posterior torn de precs i 
preguntes.  
 
Cada xerrada s’ha complementat 
posteriorment i a partir de cada 
conferència amb l’elaboració, per part 
del/la conferenciant, d’una fitxa 
pedagògica que s’ha donat a tots els 
assistents i s’ha enviat per e-mail als 
socis de l’APCC que no van poder 
assistir a la conferència.  
 
El sol fet d’haver programat el cicle va 
tenir una molt bona acceptació i 
malgrat que, en un parell de 
conferencies, l’assistència no va ser tan 
elevada com s’esperava, s’ha obert un 
espai de trobada on els artistes 
intercanvien les seves experiències i 
coneixements respecte a gestió 
artística i s’ha generat una 
documentació que els socis poden 
consultar en qualsevol moment via 
web. 
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SORTIDES 
 
Amb el doble objectiu de generar vincles entre associats i conèixer diferents 
esdeveniments i espais relacionats amb el circ d’arreu d’Europa, l’APCC ha obert 
aquets any una nova línia d’activitats: les sortides a esdeveniments circenses. 
 
La primera sortida es va fer al Teatro Circo Price de Madrid el 8 de maig. El Teatro 
Circo Price és un dels únics circs estables de l’Estat espanyol, i es va  inaugurat l’any 
2007, tot recuperant un espai que s’havia tancat l’any 1970. 
 
La sortida va permetre conèixer de mà del seu director les instal·lacions i els artistes, 
així com assistir a una de les funcions de l’espectacle en cartellera en el moment, 
“Rocinante”. La sortida va servir també per fomentar l’intercanvi entre els professionals 
catalans i els de la resta de l’estat.  
 
Un total de 8 socis van participar en la sortida i van fer una valoració molt positiva.  
 
 
ALTRES ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’APCC 
 
 
XV TROBADA DE MONOCICLISTES 
 
El cap de setmana 19 i 20 d’abril es va celebrar la XV Trobada de Monociclistes, 
organitzada per l’APCC amb la col·laboració de l’Ateneu Popular de 9 Barris i el Casal 
de Barri de Prosperitat, Tot continuant una tradició que ja porta catorze anys al districte 
de 9 Barris. 
 
Per tal de celebrar el seu quinzè aniversari, la Trobada va ser més llarga, popular i 
espectacular que mai. En primer lloc, es va celebrar al llarg de tot un cap de setmana, i 
no només en un dia, tal com s’havia fet fins aleshores. Les activitats van ampliar el seu 
radi d’acció, i a més de l’Ateneu, es van realitzar a la Plaça Àngel Pestanya i al 
Tibidabo. Per primer cop es va celebrar un Cabaret de monocicle, al teatre de l’Ateneu, 
amb un gran èxit de públic, i un descens en monocicle. 
 

 
Els participants al descens del Tibidabo 
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La Trobada es va emmarcar en el Dia Europeu del Circ, i es va llegir el manifest signat 
per Jan Figel, Comissari Europeu per a L’educació, la Cultura i la Joventut. 
 
El programa va ser el següent: 
 
Dissabte 19 d’abril 
Plaça Àngel Pestanya 
10h Inscripcions 
10.30-14.30h Curses en 4 categories (infantil, adults, 20 polzades i 24 polzades) 
 
Ateneu Popular 9 Barris 
15h Dinar a l’Ateneu 
16h Vídeos 
17h Jocs amb monocicle 
18h Bàsquet amb monocicle 
22h Cabaret de monocicle 
 
Diumenge 20 d’abril 
11h Circuit de cross al Tibidabo (2 nivells) 
Dinar a l’Ateneu 
 
 

 
 

Foto: Manel Sala 
 
Un total de 55 persones vingudes de tot l’estat van participar en les activitats de 
dissabte, que van comptar amb un públic nombrós. El primer descens del Tibidabo 
també va ser tot un èxit i uns total de 23 persones hi van participar.  
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INFORMACIÓ PELS SOCIS 
 
 
ASSEMBLEES DE SOCIS 
 
Aquest any l’Associació ha realitzat dues assembles de socis: 
 
Assemblea ordinària de socis 
 
Assemblea celebrada el 3 de març de 2008 a l’Ateneu Popular de 9 Barris, amb els 
següents punts principals: 
 
-  Resum de la Memòria d’Activitats APCC 2007 
-  Presentació i aprovació del Programa d’activitats APCC 2008 
-  Presentació de l’equip de la nova junta 
 
Assemblea extraordinària de socis 
 
Assemblea celebrada el 20 d’octubre de 2008 a La Central del circ, amb els següents 
punts principals: 
 
- El sector del circ a Catalunya 
- Activitats de l’APCC/La Central del Circ per al 2009: propostes i suggeriments. 
- La Central del Circ: valoracions, aportacions i propostes.  
 
 
PRESENTACIÓ DE PROJECTES ALS SOCIS I AL SECTOR 
 
Per donar a conèixer el treball realitzat a l’associació i conèixer l’opinió dels seus socis, 
l’APCC també ha realitzat les següents presentacions: 
 
Presentació de la nova pàgina web de l’APCC amb l’empresa Trànsit  
Trobada amb els socis celebrada el 5 de maig a l’Ateneu de 9Barris per presentar la 
nova pàgina web, respondre dubtes i conèixer inquietuds dels socis. 
 
Presentació del projecte arquitecònic de la Central del Circ, amb els arquitectes 
responsables del projecte de la seu definitiva Xavier Ruscalleda i Marta Lorenzo (XXM 
Arquitectes) celebrada el 5 de maig. 
 
Trobada d’usuaris de La Central del Circ 
El 18 de desembre de 2008 es va fer la primera trobada d’usuaris on hi van assistir 15 
persones i es van tractar diferents temes relacionats directament amb el dia a dia del 
centre, qüestions pràctiques com la convivència entre les activitats i l’entrenament-
assaig, adequació dels espais i organització de les franges horàries entre d’altres. 
També es va informar als usuaris de les activitats previstes per al 2009. 
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BUTLLETÍ ELECTRÒNIC D’INTERÈS PELS SOCIS 
 
Des de l’oficina del’APCC, s’ha enviat un butlletí electrònic gairebé diari als seus socis 
amb informacions que poden ser del seu interès. 
 
En total s’han enviat 200 butlletins amb les següents informacions: 
 
-  Borsa de treball: 74 ofertes de feina i 18 càstings 
-  Convocatòries de subvencions i festivals: 75 
-  Cursos de formació de circ i arts escèniques: 73 
-  Propostes de programació de circ i arts escèniques: 142 
-  Articles d’actualitat sobre circ: 68 

 
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’APCC 
 
També s’ha enviat als socis un butlletí electrònic mensual informant-los de les 
activitats i projectes de l’APCC i La Central del Circ fomentant així la seva vinculació i 
participació en l’associació.  
 
En total s’han enviat 9 butlletins que es poden consultar a la pàgina web.  
 
FITXES PEDAGÒGIQUES 
 
Per tal d’aportar més informació pràctica als professionals de circ sobre qüestions 
relatives a l’exercici de la seva professió, l’APCC ha creat una sèrie de 4 fitxes 
pedagògiques sota el títol Eines per a la professionalització.  
 
Les fitxes s’han elaborat amb la informació presentada en les conferències així com 
amb les aportacions sorgides dels dubtes dels socis. Per aquest motiu durant les 
xerrades es lliurava una documentació bàsica i, posteriorment, s’ha fet arribar als 
assistents i als socis de l’APCC la fitxa pedagògica definitiva. Les fitxes estan 
disponibles també a la web de l’APCC, a l’àrea de socis. 
 
Cadascuna d’aquestes fitxes està elaborada amb un llenguatge planer però concret 
que permet als professionals de circ tenir la informació pràctica i útil per a 
desenvolupar-se amb èxit en aspectes no artístics relacionats amb l’exercici de la seva 
professió. 
 
Les fitxes estan molt enfocades a les arts escèniques i al circ en particular, i inclouen 
petits glossaris i bibliografies per ampliar la informació. 
 

1. Estructura jurídica 
2. Assegurances 
3. Drets d’imatge, de la propietat intel·lectual i altres intangibles 
4. Subvencions 
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ESTUDIS I NORMATIVES 
 
 
Edició de les actes de la I Jornada de Formació de Circ de Catalunya 
 
Amb la col·laboració del Ministerio de Cultura s’ha fet l’edició de les actes de la I 
Jornada de Formació de Circ de Catalunya que van tenir lloc el mes de novembre i 
que van aplegar a més de 120 persones. El document incorpora les aportacions dels 
ponents, nacionals i internacionals, i dels assistents entorn la formació de circ a nivell 
internacional i a casa nostra. 
 
L’edició digital d’aquestes Jornades estarà disponible els primers mesos del 2009 en 
català i castellà, i es podrà veure a la pàgina web de l’APCC. Durant l’any es treballarà 
en la versió impresa d’aquest document. 
 
Recull de normatives i estudis 
 
Aquest 2008 s’ha fet un recull de normatives a la web de l’APCC:  els documents que 
apareixen a la web són: 
 

• Bones pràctiques de publicitat urbana 
• Normativa vigent sobre l’exhibició d’animals 
• Protocol de col·laboració per les gires de circ. 

 
Aquest recull ha de servir per facilitar als socis i als programadors la informació 
necessària per a oferir circ en bones condicions  
 
També s’han publicat a la web els estudis que han servit com a base de treball a la 
Taula de Formació de Circ. 
 

• Estudi comparatiu de sistemes formatius i escoles de circ en l’àmbit 
internacional 

• Estudi sobre la formació circense a Catalunya 
 
 
Estudi estadístic 
 
Al llarg del 2008, l’APCC ha continuat la col·laboració amb el Gabinet Tècnic del 
Departament de Cultura de la Generalitat per l’elaboració d’una sèrie censos que 
tenen com a objectiu principal dimensionar el sector i poder-ne fer un estudi en 
profunditat a través de les estadístiques d’arts escèniques que elabora la Generalitat 
on fins ara el circ no hi era present com una art escènica específica. 
 
Els censos es van elaborar el 2007 i l’APCC hi va col·laborar estretament, aportant 
material de consulta, dades i contactes, seguiment, propostes de qüestionaris i 
enquestes. El 2008 s’han valorat els resultats i s’han fet propostes de millora de cara a 
possibles noves edicions. 
 
Estem a l’espera del resultats de les estadístiques de circ del 2008 que, per primer 
cop, ens donaran uns barems per poder fer un estudi en profunditat del sector.   
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CONTACTES I LINKS D’INTERÉS A LA PÀGINA WEB 
 
A la nova pàgina web de l’APCC s’ha fet un recull de contactes d’interès pels socis : 
 

• Centres de creació de circ 
• Escoles i tallers de formació de circ i arts escèniques 
• Festivals de circ 
• Anuari de Festivals d’Art de Carrer i Circ de Circostrada 
• Xarxa de Ciutats Amigues del Circ 

 
 
I links d’altres entitats i  portals de circ. 
 
ALTRES SERVEIS ALS SOCIS 
 
INVITACIONS I DESCOMPTES A ESPECTACLES I ACTES 
RELACIONATS AMB EL CIRC 
 
Descomptes en les quotes de la Central del Circ (espai d’entrenament i assaig de 
circ de Barcelona), i en els cursos, tallers i altres activitats organitzats per l’APCC i 
La Central del Circ. 
 
Descomptes, invitacions i ofertes especials en entrades d’espectacles de circ. 
Aquest any se’ls han fet arribar invitacions de 12 espectacles, a més dels descomptes 
habituals en espais com el Mercat de les Flors, el Teatre Nacional de Catalunya i el 
Teatre Lliure. 
 
Invitació a la presentació del llibre “El circ i la poètica del risc” que va tenir lloc 
el dimarts 11 de març. Aquest llibre recull les intervencions del Seminari “El circ i la 
poètica del risc” que va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) l’any 2006. L’acte va comptar amb la participació i assistència de nombrosos 
membres de l’APCC i l’associació va passar els contactes dels socis a l’EADC perquè 
fessin arribar un exemplar del llibre als seus associats. 
 
SUBSCRIPCIONS A REVISTES ESPECIALITZADES 
 
L’APCC ha continuat oferint als seus socis la subscripció gratuïta a la revista de circ 
“Zirkolika” i a “Entreacte” 
 
També a posat a disposició dels socis l’hemeroteca i la biblioteca de l’APCC, per tal 
de facilitar la consulta per part dels socis de diaris, revistes i llibres que tractin el tema 
del circ . 
 
ATENCIÓ PERSONALITZADA 
 
Des de l’APCC s’han atès diverses consultes dels associats, referides sobretot a les 
diferents possibilitats d’estructura jurídica que pot adoptar una companyia de circ, i a la 
sol·licitud i justificació de subvencions. Aquelles consultes que no s’han pogut 
solucionar o no han tingut resposta amb les conferències i fitxes pedagògiques, s’han 
derivat a professionals especialitzats. 
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DIFUSIÓ DEL TREBALL DELS SOCIS i DEL CIRC CATALÀ 
 
 
DIFUSIÓ A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB DE L’APCC 
 
Amb l’objectiu de centralitzar la informació i els serveis als socis, promoure la seva 
feina, recollir l’actualitat del panorama de circ català i esdevenir un referent de consulta 
per a qualsevol persona interessada o vinculada amb el món del circ a Catalunya, 
l’APCC ha renovat la seva pàgina web (www.apcc.cat).  
 
El procés d’elaboració i posada en marxa de la pàgina ha estat llarg i complicat. A 
hores d’ara encara  no està funcionant al 100% i s’estan resolent diversos problemes 
que han sorgit durant la seva programació. També s’han rebut queixes dels socis que 
estan tenint dificultats per usar el pàgina i s’està valorant quins han de ser els 
mecanismes per millorar-la i posar-la a punt aquest 2009 perquè sigui realment una 
eina útil i atractiva pels socis i pel sector.  
 
La pàgina principal del portal www.apcc.cat, també disponible a www.circ.cat 
 
 

 
La pàgina principal del portal www.apcc.cat, també disponible a www.circ.cat 
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La web actual està disponible des del mes d’abril de 2008 i consta de dos grans blocs: 
 
 
Seccions obertes 
(adreçades als professionals de circ no associats, estudiants, interessats i 
públic en general) 
 
- actualitat: notícies relacionades amb el circ català d’interès general 
 
- APCC: descripció de l’entitat, dels seus projectes i activitats 
 
- centres de formació de circ de Catalunya: llistat amb dades permanentment 
actualitzades que permet fer recerca per província 
 
- espais de creació de circ de Catalunya: llistat amb dades permanentment 
actualitzades que permet fer recerca per província 
 
- festivals de circ de Catalunya: llistat ordenat per dates de celebració amb les dades 
permanentment actualitzades que permet fer recerca per província 
 
- documents: documentació general relativa al circ que inclou documents tan 
importants com el Pla Integral de Circ, el Protocol de col·laboració per a les gires de 
circ, etc 
- per a saber-ne més: bibliografia relacionada amb el circ (facilitada per la Biblioteca de 
9 Barris), recull de premsa de circ (recull d’articles) i llistat de links d’interès 
 
La web té dos apartats que estan gestionats directament i exclusivament pels socis i 
que serveixen per difondre el seu treball i les seves propostes: 
 
-agenda de circ de Catalunya: els socis poden penjar els seus espectacles i propostes 
de formació, amb una imatge i una descripció. El públic pot fer la recerca per data, 
tipus de proposta i pel nom de l’artista. A més, els actes de la setmana apareixen dins 
de la secció d’actualitat, a la pàgina principal. 
La informació de l’agenda també s’inclourà dins del butlletí adreçat al públic en 
general. 
 
- busques un professional de circ?: directori de socis de l’APCC, format per aquells 
que s’han donat d’alta a la web. Apareix la següent informació de cada soci: nom 
artístic, companyia,  àmbit professional, disciplina, imatge, pàgina web, link a vídeo, si 
en té, i descripció. 
El soci pot modificar en qualsevol moment aquesta informació. 
El públic pot fer la recerca per nom artístic, àmbit professional i disciplina. 
 
Un exemple de cerca de festivals de circ 
 
Seccions d’accés exclusiu per als socis  
 
- ofertes de feina i càstings 
- convocatòries de subvencions 
- convocatòries de festivals 
- formació per a professionals 
- proveïdors de circ 
- documents d’ús intern de l’APCC 
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Detall de l’àrea exclusiva per a socis 
 
La pàgina web també genera dos tipus de butlletins electrònics: 
 
A. Butlletí adreçat al públic en general, amb agenda i actualitat 
 
B. Butlletí adreçat als socis, amb totes aquelles informacions de l’àrea privada de 
socis, segons les demandes de cada usuari 
 
Visites 
Al llarg del 2008 el portal www.apcc.cat ha rebut 16.399 visites, s’han visitat 449.196 
pàgines del portal i s’han fet 778.641 descàrregues d’arxius 
 
La mitjana diària ha estat de 44,5 visites al portal, tot i que aquesta mitjana inclou les 
visites que es van fer durant els mesos de febrer a maig, moment en què es va obrir al 
públic. Per tant, si fem la mitjana dels mesos en què el portal ha estat obert al públic, la 
dada augmenta fins a 66,25 visites diàries. 
 
A sota podeu veure el detall de l’evolució de les visites al portal. 
 

  
Mitjana 
diària     

Totals 
mensuals     

  Visites Pàgines Arxius Visites Pàgines Arxius 
Dec 2008 69 2862 4021 2144 88743 124680

nov-08 81 2389 3780 2438 71696 113419
oct-08 87 1802 3024 2699 55881 93753
sep-08 65 1592 2962 1967 47778 88874

Aug 2008 75 1669 2561 2340 51759 79397
jul-08 69 1989 4008 2145 61683 124272

jun-08 64 1631 3371 1921 48949 101141
may-08 20 696 1622 650 21591 50291

Apr 2008 3 39 99 87 1108 2795
mar-08 0 0 1 3 3 9
feb-08 1 1 2 5 5 10

Totals 44,5 1222,5 2120,91667 16399 449196 778641
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BUTLLETÍ SETMANAL D’INFORMACIÓ DE CIRC ADREÇAT AL 
PÚBLIC GENERAL 
 
La posada en marxa de La Central del Circ, amb la seva corresponent pàgina web, així 
com el les dues baixes de maternitat en la gerent i tècnica de comunicació de l’APCC, 
han endarrerit la posada en marxa d’un butlletí setmanal d’informació de circ 
adreçat al públic general. El butlletí inclourà totes les propostes de circ recollides en 
la nostra agenda, així com les notícies més destacades. 
Tot i així, s’estan recollint les dades d’aquelles persones interessades en aquest servei 
i ja s’han fet les primeres proves. 
 
REEDICIÓ DE L’ANUARI DEL 2006 
 
Aprofitant l’oportunitat brindada pel l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la 
Generalitat, l’APCC ha reeditat l’Anuari 2006-07 amb una traducció a l’anglès i 
francès del directori on apareixen els centres de formació i els festivals de circ del 
nostre país, així com els professionals associats.  
 
L’objectiu d’aquesta eina era fer difusió del circ català a nivell nacional i internacional. 
Els 500 exemplars s’han repartit en totes aquelles fires i festivals en què ha participat 
l’APCC, ja sigui de forma presencial com a través d’algun estand de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

                 
               Portada i contraportada de l’actualització del Directori 
 
Durant els mesos de novembre i desembre del 2008 s’ha començat a treballar en el III 
Anuari de l’APCC. Aquesta tercera edició serà més àmplia, donat que la base social 
de l’APCC ha crescut, més complerta, ja que inclourà els àmbits professionals de 
cadascun dels socis i més dades dels espectacles que es poden veure al DVD, i més 
internacional, ja que la informació apareixerà en català, castellà, anglès i francès. 
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PRESÈNCIA A FIRES I FESTIVALS 
 
Aquest 2008, l’APCC ha estat present en 9 fires de circ i/o arts escèniques amb 
l’objectiu de difondre el circ català i el treball dels seus associats. L’APCC ha fet arribar 
l’Anuari als programadors d’arts escèniques tant nacionals com internacionals, per tal 
d’ampliar l’exhibició de circ i millorar.ne les condicions. 
 
 
Fira Internationale Kulturbörse, Freiburg (Alemanya 
del 21 al 24 de gener de 2008. 
 
La presència de l’APCC a la Fira es va materialitzar a través de la projecció del  
Directori 2006-2007 Associació de Professionals de Circ de Catalunya. 
 
1er Saló Mundial de Circ de París (França) 
de l’11 al 13 d’abril 
 
L’APCC va ser present en la primera edició d’aquest saló a través de l’estand 
Catalan!Circus que va muntar l’ICIC amb la col·laboració de l’EADC. L’APCC va 
contactar amb un bon nombre de circs europeus, alguns festivals, empreses de 
serveis i algunes associacions de circ franceses, com Hors les Murs. A més, l’APCC 
va fer arribar aquests contactes als socis que ho van sol·licitar. 
Amb motiu d’aquest Saló, i amb el suport econòmic de l’EADC, l’APCC va editar una 
actualització del Directori de l’Associació, un veritable panorama del circ català, ja que 
inclou dades de contactes de professionals, imatges de diferents companyies i llistats 
de centres de formació de circ i dels festivals de circ de Catalunya amb les seves 
dades de contacte. 
 
Festival de Teatre de Carrer a Detmold (Alemanya) 
11 de maig de 2008 
 
Gràcies a la invitació de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), l’APCC va 
participar en una trobada de programadors i tècnics de cultura alemanys emmarcada 
en el Festival de Teatre de Carrer a Detmold, celebrat l’11 de maig. A la trobada també 
hi van ser presents diferents associacions de professionals, festivals d’arts escèniques 
i agències catalanes. 
 

         
Trobada amb els programadors alemanys       Presentació de l’APCC 
 
Feria de Teatro en el Sur, Palma del Río (Andalusia) 
Del 30 de juny a 4 de juliol de 2008 
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Tot i ser majoritàriament andalusa, amb motiu del seu 25è aniversari, la Feria del Sur 
va convidar a 10 comunitats autònomes. Catalunya hi va ser present amb un estand, 
gestionat per l’Institut Català de les Indústries Culturals. Gràcies a la invitació de l’ICIC, 
l’APCC també hi va ser present amb díptics informatius i amb el directori de 
l’APCC.  
 
Come&See, Barcelona 
2 de juliol 
 
Dins de la Trobada de teatre català a Barcelona, l’APCC va participar amb una 
ponència sobre l’estat del circ català i de l’APCC dins d’una taula rodona 
compartida amb altres associacions de professionals d’arts escèniques de Catalunya. 
A la taula rodona es van atendre les consultes dels assistents i es va repartir material 
informatiu i el Directori de l’APCC als interessats. 
 
Fira de Circ al Carrer, La Bisbal de l’Empordà 
Del 17, 18 i 19 de juliol  
 
L’APCC va instal·lar l’estand de l’Associació al vestíbul del festival. L’estand inclou 
un recorregut per la història del circ a Catalunya, així com imatges d’un bon nombre de 
professionals del circ associats. Dues pantalles i dos DVDs permeten veure de forma 
continuada el Directori de l’APCC. A l’estand també hi havia altres materials 
relacionats amb el circ com el llibre “El circ i la poètica del risc”  i materials de diferents 
companyies associades. 
 
Fira Tàrrega 
De l’11 al 14 de setembre 
 
Per primera vegada, l’APCC va ser present a la principal fira d’arts escèniques de 
Catalunya, amb un estand propi dins de la Llotja de professionals. La seva 
presència va servir per donar a conèixer l’associació i també La Central del Circ, 
l’espai d’entrenament i assaig que gestiona l’APCC. Amb motiu de la Fira es van editar 
i imprimir 2 plafons de tipus roll-up de presentació de l’APCC i dels seus projectes, que 
es reutilitzaran en altres esdeveniments. Tant el personal de l’APCC com diferents 
membres de junta van ser constantment a l’estand per atendre les consultes dels 
visitants. 
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Els roll-ups que es van presentar a FiraTàrrega 
 
Conferència Internacional de les Arts Escèniques, CINARS, de Montral (Québec, 
Canadà) 
Del 19 al 23 de novembre 
 
L’APCC va ser present a l’estand Catalan! Arts que l’Institut Català de les Indústries 
Culturals(ICIC) va tenir del 17 al 23 de novembre a la 13a edició de CINARS, la 
Conferència Internacionalde les Arts Escèniques, que se celebra a Montreal (Canadà). 
A través de la presència d’un dels seus associats, l’APCC va contactar amb 
diversos programadors i entitats i va donar a conèixer l’Associació i els seus associats. 
 
Mercartes, Mercado de las Artes Escénicas, Sevilla (Andalusia) 
Del 19 al 21 novembre 
 
L’APCC va ser present a l’estand Catalan! Arts que l’Institut Català de les Indústries 
Culturals (ICIC) va instal·lar a la fira, des del qual es va repartir el Directori de 
l’APCC. 
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CATÀLEG INSTITUT RAMON LLULL 
 
L’APCC ha impulsat la inclusió de companyies de circ catalanes en el catàleg 
Catalan Performing Arts, elaborat per l’Institut Ramon Llull. Aquest catàleg servirà 
per donar a conèixer una selecció d’artistes catalans, entre ells molts socis de l’APCC, 
als programadors de fora de les nostres fronteres. 
 
L’APCC ha ofert a l’Institut totes les dades de contacte de professionals, tant 
d’associats com de no associats, i ha donat tot el suport que s’ha demanat per part de 
la institució. 
El Catàleg s’ha presentat el gener de 2009. 
 

 
Portada del segon volum del catàleg Catalan Performing Arts 
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PRESENCIA ALS MITJANS 
 
Durant aquest 2008 l’APCC ha adquirit una gran presència en els mitjans de 
comunicació, tant pel que fa pels seus propis projectes com per la col·laboració amb 
administracions (Pla Integral de Circ, Ciutats Amigues del Circ, La Central del Circ).  
 
L’APCC ha atès també nombroses demandes d’entrevistes i reportatges relacionades 
amb el món del circ català en general. 
 
La majoris d’articles han estat enviats als socis a través del butlletí electrònic. 
 
A continuació us detallem aquest recull de premsa, a l’abast dels socis a l’oficina de 
l’APCC, tot agrupant els articles, reportatges i notícies segons els temes: 
 
A. APCC 
 
- ATENEU, “Any nou, junta nova, projectes nous”, 1/1/2008 
- ATENEU, “Reptes i propostes”, 31/2/2008  
- TIME OUT, “Nou Barris puja al monocicle”, 18/4/2008  
- NOU BARRIS NOTÍCIES, “XV Trobada de Monociclistes de Barcelona”, 18/4/2008  
- MÉS, “La Palma acull des d'ahir i fins divendres un curs de tècnica de circ”, 
25/11/2008  
- AQUÍ, “Els artistes aprofundeixen en la tècnica de l'acrobàcia al circ”, 25/11/2008  
- DIARI DE TARRAGONA, “Desafiando el equilibrio”, 26/11/2008  
 
B. La Central del Circ 
 
- BTV, Informatius cap de setmana, 12/1/2008 
- ATENEU, “El nou centre de Creació de Circ, una mica més a prop”, 31/1/2008 
- BTV, Informatius, 26/5/2008  
- EL PUNT, “Instal·len al Fòrum un nou espai per al circ”, 27/5/2008  
- AVUI, “El primer pas cap a un espai estable”, 27/5/2008  
- BTV, InfoNit, 2/6/2008  
- ZIRKOLIKA, “La Central del Circ, nova plataforma a Barcelona”, 31/6/08  
- TV3, Informatius, 24/7/2008 
- CATALUNYA RÀDIO, “El matí”, 24/7/2008  
- RÀDIO SABADELL, Informatius, 24/7/2008  
- RNE 4, Informatius, 24/7/2008  
- RNE 3, “El ojo crítico”, 24/7/2008  
- CATALUNYA RÀDIO, “Cabaret elèctric”, 24/7/2008  
- BCN.CAT, Informatius,  24/7/2008  
- BTV, Informatius, 24/7/2008 
- QUÉ!, “Barcelona gana en el Fòrum un centro para artistas del circo”, 25/7/2008 
- ADN, “El circo ya tiene un espacio de ensayo”, 25/7/2008  
- EL PERIODICO, “El Fòrum inaugura una carpa per a la creació circense”, 25/7/2008  
- EL PUNT, “Els artistes de circ estrenen casa”, 25/7/2008  
- EL PAÍS, “La troupe del circo ya puede ensayar en el Fòrum barcelonés ”, 
25/7/2008  
- EL MUNDO ED. CATALUNYA, “La Central del Circo se adentra en La Gruta del 
Fòrum”, 25/7/2008 
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- ENTREACTE, “La Central del Circ, espai provisional”, 1/9/2008  
- BARCELONA INFORMACIÓ, “S'obre un espai per a la creació per al circ”, 1/11/2008 
- ZIRKOLIKA, “Assaig i creació a Barcelona”, tardor 2008 
 
C. Pla Integral del Circ 
 
- BTV, Informatius cap de setmana, 12/1/2008 
- ATENEU, “El nou centre de Creació de Circ, una mica més a prop”, 31/1/2008 
- BTV, Informatius, 26/5/2008  
- EL PUNT, “Instal·len al Fòrum un nou espai per al circ”, 27/5/2008  
- AVUI, “El primer pas cap a un espai estable”, 27/5/2008  
- BTV, InfoNit, 2/6/2008  
- ZIRKOLIKA, “La Central del Circ, nova plataforma a Barcelona”, 31/6/08  
- TV3, Informatius, 24/7/2008 
- CATALUNYA RÀDIO, “El matí”, 24/7/2008  
- RÀDIO SABADELL, Informatius, 24/7/2008  
- RNE 4, Informatius, 24/7/2008  
- RNE 3, “El ojo crítico”, 24/7/2008  
- CATALUNYA RÀDIO, “Cabaret elèctric”, 24/7/2008  
- BCN.CAT, Informatius,  24/7/2008  
- BTV, Informatius, 24/7/2008 
- QUÉ!, “Barcelona gana en el Fòrum un centro para artistas del circo”, 25/7/2008 
- ADN, “El circo ya tiene un espacio de ensayo”, 25/7/2008  
- EL PERIODICO, “El Fòrum inaugura una carpa per a la creació circense”, 25/7/2008  
- EL PUNT, “Els artistes de circ estrenen casa”, 25/7/2008  
- EL PAÍS, “La troupe del circo ya puede ensayar en el Fòrum barcelonés ”, 
25/7/2008  
- EL MUNDO ED. CATALUNYA, “La Central del Circo se adentra en La Gruta del 
Fòrum”, 25/7/2008 
- ENTREACTE, “La Central del Circ, espai provisional”, 1/9/2008  
- BARCELONA INFORMACIÓ, “S'obre un espai per a la creació per al circ”, 1/11/2008 
- BCNServeis, “Nous equipaments: la Central del Circ”, hivern 2008 
- ZIRKOLIKA, “Assaig i creació a Barcelona”, tardor 2008 
 
D. Ciutats Amigues del Circ 
 
- EL PUNT, “El Departament de Cultura crea una xarxa de Ciutats Amigues del Circ”, 
24/7/2008  
- LA VANGUARDIA, “Once ciudades se hacen Amigues del Circ”, 24/7/2008  
- EL PAÍS, “La acrobacia marroquí llega a las Nits de Circ del festival Grec”, 24/7/2008 
- EL PUNT, “Barcelona serà ciutat amiga del circ tot i prohibir els animals”, 24/7/2008  
- AVUI, “Amigues per sempre”, 24/7/2008   
- EL PERIODICO, “La Generalitat pacta un circuit estable de circ amb 11 municipis”, 
24/7/2008  
- ZIRKOLIKA, “Estesa la primera xarxa de Ciutats Amigues”, tardor 2008 
 
 
E. Circ a Catalunya 
- TOC-TOC, “El renaixement del circ a Catalunya”, 1/1/2008 
- LA GUÍA DEL OCIO, “Aquí hay tema”, 5/2/2008 
- AVUI, “Futura formació de circ”, 4/4/2008 
- ATENEU, “Circ amb denominació d'origen”, 31/4/2008  
- TIME OUT, “Aprenents de pallasso”, 26/6/2008 
- XARXA DE TELEVISIONS LOCALS, “Circòpates”, 1/9/2008  
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En total han estat 74 intervencions als mitjans de comunicació durant l’any 2008, 
dividits de la següent manera: 
 

 

 
A més l’APCC ha col·laborat amb 2 treballs de recerca d’estudiants de secundària i 
d’universitat i en 1 treball fotogràfic. 
 
 
 
 

PER MITJÀ   
Diaris 29 
Agències 2 
Internet 4 
Ràdio 14 
Revistes 13 
Televisió 10 
  74 
PER TEMA   
APCC 7 
Ciutats Amigues del 
Circ 7 
La Central del Circ 23 
Pla Integral de Circ 30 
Circ a Catalunya 7 
  74 
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GESTIÓ DE LA CENTRAL DEL CIRC 
 
 
Des del 2007, l’APCC ha assumit la gestió de La Central del Circ, nou Centre de 
Creació de Circ de Barcelona.  
 
Durant el primer semestre del 2008 s’ha treballat de valent per aconseguir la posada 
en marxa del centre. S’ha contractat un equip de treball propi, s’han fet tots els 
elements de difusió necessaris entre una pàgina web pròpia, s’ha fet el seguiment del 
muntatge de l’equipament i s’han dissenyat les activitats i projectes que l’hi ha de 
donar contingut. 
 
Entre els projectes que s’han definit i fet viables aquest 2008 i que es realitzaran 
durant 2009-11 volem destacar  
 
- El projecte Circ-que-O!. que pretén, amb fons de finançament europeus, fomentar 

la integració del sector circense a l’espai transfronterer, reforçar les sinèrgies locals 
transfrontereres entre els agents, reforçar l’ocupació, l’economia I la creació i on hi 
participen diferents agents i entitats circenses de Catalunya, Aragó i Migdia –
Pirineus 

 
- El Projecte de cooperació Quebec–Catalunya que es concreta amb el “Fibonnacci 

Project” una creació que la  companyia quebequesa Les 7 Doigts de la Main 
exporta per tot el món i que pretén ser un espai de trobada d’artistes de la 
companyia i d’artistes locals tot materialitzant un espectacle en format “work in 
progress 

 
L’obertura el 24 de juliol a l’esplanada del Fòrum de La Central del Circ ha permès que 
els professionals de circ puguin, mitjançant unes quotes molt reduïdes, entrenar-se en 
un espai comú o bé fer creacions en un espai específic. També, des dels seus inicis La 
Central del Circ ha volgut obrir una línia de cursos per professionals que treballin 
aspectes tècnics, artístics i creatius. 
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Les instal·lacions 
 
La Central del Circ està formada per dues carpes, la carpa gran –entrenament– i la 
carpa petita –creació–. El recinte inclou una zona de backstage amb nevera, 
microones i taula de reunions, així com una zona de lavabos i dutxes. La Central posa 
a la disposició dels usuaris una zona de magatzem on deixar el seu material, així com 
material de suport per l’entrenament i material tècnic per ancoratges.  
 
 
 
 

   
Les carpes de La Central al Parc del Fòrum Fotos: Ulls 

 

          
Interior de les carpes de La Central Fotos: Ulls 
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Durant els seus primers 6 mesos de vida, l’activitat de La Central del Circ ha estat la 
següent: 
 
Inauguració 
 
El dia 2 d’octubre es va fer la festa d’inauguració de La Central del Circ. Es va convidar 
a tots els socis, a les entitats i persones del sector del circ a Catalunya i a les 
institucions i persones que havien fet possible aquest projecte. L’acte es va convertir 
en un moment d’encontre dels professionals per celebrar l’obertura d’un espai tant 
reclamat i esperat. 
 

 

      
El presentador Claret Clown  Les acrobàcies aèries de Míriam Edo 

 

     
Malabars amb Los Gingers  Acrobàcia amb Los 2 Play Foto: Ulls 
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Entrenament 
 
Des de la seva obertura 86 professionals, entre ells molts socis de l’APCC que han 
estat entrenant-se a la carpa gran de forma regular i a mesura que es difon l’existència 
de  l’espai  van apareixent nous usuaris. 
 

   
 
Residencies de creació 
 
Diverses companyies han realitzat residencies de creació per posar a punt el seus 
espectacles o investigar nous numeros i assajar noves produccions. Les companyies 
que ha acollit La central són KdCirk, el Circ d’Hivern de 9 Barris, Zahir Circo i, en 
aquests moments, Los Villalba.  
 
Cursos 
 
Aquest segon semestre del 08 s’han programat 3 cursos específics de La Central del 
Circ. 
 
- Dues edicions del curs tècnic de seguretat de circ, impartit per Thomas Loriaux, 
de les quals una va ser específica pels tècnics de teatres de les Ciutats Amigues del 
Circ, incidint així en la preparació en tècniques de circ del personal dels teatres 
municipals. 
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Dos alumnes del curs dins de la carpa 

de La Central 

 
- Curs de consciència corporal i trapezi de balanç, impartit per la professora 
francesa Zoe. Els cursos de La Central del Circ han tingut un 98% d’ocupació, i són un 
suport al reciclatge i treball dels professionals de circ.  
 
 
L’acollida de La Central entre el sector, i l’augment que ha anat tenint d’usuaris, és la 
millor prova que aquest espai és necessari i molt útil per tots els professionals. Avui a 
La Central trobareu una quinzena d’artistes realitzant disciplines d’aeris, malabars, 
acrobàcies, cable i llit elàstic a la carpa gran, mentre que a la petita una companyia 
perfecciona el seu espectacle, i al backstage alguns artistes prenen un cafè i aprofiten 
el sol i la tranquil·litat d’aquest racó del Fòrum. Mentrestant, tant a l’oficina de La 
Central com a la de l’APCC hi ha un anar i venir d’interessats, socis i amics.  
 
Finalment, l’obertura de La Central del Circ ha portat a molts nous socis a l’APCC, 
cosa que és una bona notícia per la força i rellevància que està agafant la nostra 
associació dins del món de les arts escèniques a Catalunya. 
 
La memòria i el balanç de La central del Circ està a disposició dels socis a  
l’oficina de l’APCC. 
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MILLORES PEL SECTOR 
 
PLA INTEGRAL DEL CIRC 
 
El 12 de març del 2008 es va fer la presentació pública del Pla Integral del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l’APCC.  
 
El Pla Integral és el resultat d’un any de negociacions amb el sector, vehiculades per 
l’associació. El Pla es un marc d’actuació política que té com a objectiu millorar les 
condicions del circ a Catalunya en els àmbits de la formació, la creació, la producció i 
difusió. El Pla preveu invertir en el circ 2,4 milions d’euros el 2008. 
 

v  
 
 
Durant tot aquest any, l’APCC ha participat activament en la implementació del Pla 
Integral de Circ, vertebrant les necessitats del sector, treballant estretament en 
nombroses comissions i equips de treball i fent balanç i noves propostes en les 
reunions de seguiment del Pla mantingudes amb el Departament, expressant els 
acords i desacords de l’associació  en envers el Pla. 
 
 
El Pla Integral es pot consultar a la web de l’APCC 

 
Entre les iniciatives i millores del Pla que s’han posat en marxa aquest 2008 i que 
l’APCC n’ha fet el seguiment o hi ha participat, destaquem: 

 
Nous espais de treball pel circ 

 
La reforma del Centre de La Vela , l’obertura de La Central del Circ i la posada en 
marxa s’un futur espai a Roca Humbert a Granollers han obert i obriran nous espais de 
treball pels professionals del circ a Catalunya. 
 
Taula de Formació de Circ 
 
La taula de Formació impulsada per Departament de Cultura de la Generalitat amb 
l’objectiu de definir el mapa formatiu català.  
Durant tot aquest any, l’APCC ha participat a la Taula intentat definir les necessitats de 
la formació de circ a Catalunya i dissenyar propostes per la seva vertebració i millora.  
El debat a la Taula ha estat lent i en alguns moments difícil. L’APCC està a l’espera de 
la valoració final de la Taula i la seva possible continuïtat. 
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Ciutats Amigues del Circ 

 
El juliol del 2008 es va presentar la xarxa «Ciutats Amigues del Circ», amb l’objectiu 
d’incentivar la programació de tot tipus d’activitats de circ en els municipis. Els 
ajuntaments adscrits a Ciutats Amigues es comprometen a reforçar la programació 
d’activitats i espectacles de circ al presentar la seva  candidatura.  
La xarxa ha començat amb 11municipis: Figueres,La Bisbal de l’Empordà, Lleida, 
Mataró, Pineda de Mar, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Tortosa i 
Vilanova i la Geltrú. Els municipis es comprometen a fer una programació continuada 
de circ durant un mínim dels propers 4 anys, a garantir un mínim de companyies 
catalanes, exceptuant els festivals internacionals, i a signar el Protocol de 
col3laboració pera les gires de circ a Catalunya. El Departament de Cultura hi 
destinarà 426.000 euros. 
Esperem aquest 2008 i 2009 veure com augmenta la presència del circ a tots aquests 
municipis. 
 
 

 

 
 

 
 
Campanya de dignificació i sensibilització del circ 

 
Un dels punts del Pla Integral de Circ, àmpliament reclamat pel sector, és el de 
promoure la difusió i dignificació del circ entre el públic en general. Al llarg del 2008 es 
van fer diferents reunions amb el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Associació va fer diferents propostes de difusió a partir de les opinions de 
la junta i els associats. Finalment, la proposta triada pel Departament va ser la creació 
i emissió durant el mes de desembre d’un anunci de televisió, “Tots som el circ”. 
L’APCC va col·laborar en aquest anunci oferint contactes amb els artistes de circ i 
facilitant l’espai per al rodatge. 
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Homologacions tècniques 
 
Aquest 2008, l’APCC ha treballat conjuntament amb els responsables de la  
coordinació del Pla Integral per determinar el marc legal i tècnic de les homologacions 
de material i infraestructures de circ. Aquest treball ha d’ajudar a millorar les 
condicions i legislació necessàries per a la pràctica del circ tant en carpa, com en 
carrer i en sala, en les qüestions referents a seguretat industrial i laboral, transport. 
 
 
 
Legislació de circ 
 
L’APCC també ha participat activament en l’elaboració de la nova llei de “Policia de 
l’espectacle, activitats recreatives i establiments públics” fent una compareixença al 
Parlament el 20 de juny del 2008 davant la comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, explicant les necessitats de regulació de l’activitat circense.  
 
 
Millora de l’equipament a teatres 
 
També s’ha fet un seguiment de la implementació de l'Estudi per la regulació i 
homologació dels aspectes tècnics del circ a Catalunya  divulgant-lo als teatre públics 
interessats per adequar-se en matèria de seguretat i equipaments pels espectacles de 
circ.  
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RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
 
 
PLATAFORMA DEL CONSELL DE LES ARTS 
 
Com ja sabeu, l’APCC és membre de la Plataforma del Consell de les Arts que ha 
vetllat per la creació d’un Consell amb el rigor i la transparència necessaris. Finalment, 
després de constants converses amb el grups polítics i esmenes a la Llei, el juliol es va 
aprovar la creació d’aquest nou organisme i a principis del 2009 van prendre possessió 
del seu càrrec els 11 membres del nou Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
Aquest nou organisme amb personalitat jurídica pròpia que té per objectiu vetllar pel 
desenvolupament de l’activitat cultural.  
 
 
SINIDICARTS 
 
Durant el 2008 l’APCC ha mantingut reunions periòdiques amb les diverses 
associacions d’arts escèniques amb l’objectiu d’intercanviar informació i treballar en 
equip per millorar les condicions dels artistes. Destaquem la creació d’una plataforma 
de treball per estudiar la viabilitat de posar en marxa una federació sindical, 
 
 
CIRCORED 
 
Amb el suport de l’INAEM, l’APCC ha pogut reactivar la xarxa Circored d’associacions i 
entitats de circ de l’estat espanyol que va néixer a la festa del Circ de l’APCC el 2005. 
 
Aquest any en el Circored s’ha intercanviat informació d’interès pels artistes de circ, 
entre elles les fitxes pedagògiques, i ha permès difondre els cursos de l’APCC entre 
altres professionals de l’estat i garantir-los unes condicions econòmiques més 
favorables.  
 
ENTITAT DE CIRC CATALANES 
 
L’APCC ha promogut i promou el treball en xarxa amb les entitats i les associacions de 
circ i arts escèniques. Aquest any s’han mantingut reunions periòdiques amb l’Escola 
Rogelio Rivel i l’Ateneu Popular de 9Barris, que juntament amb l’APCC han 
esdevingut, fins al trasllat de l’APCC al Fòrum, un pol de circ a la ciutat de Barcelona. I 
s’han realitzat diverses trobades amb altres entitats de circ Catalunya, com La Vela, 
per treballar junts en la difusió del circ 
 
UNIÓ DE CREADORS 
 
Arrel de la concessió a l’Ajuntament de la Fàbrica Fabra i Coats i la posada en marxa 
de les primeres Fàbriques de creació, l’APCC ha treballat en diverses taules de debat , 
tant amb la resta d’associacions d’artistes com amb l’ICUB, per definir les línies de 
gestió d’aquest projecte i donar a conèixer les necessitats del sector del circ. 
 



 35

EQUIP HUMÀ  
 
Per a fer realitat tots aquests projectes, l’APCC compta amb una oficina i amb la 
participació directa i continuada de la Junta Directiva i dels socis. A continuació us 
detallem la feina feta per aquests equips. 
 
OFICINA 
 
Aquest any ha sigut un any de creixement a l’equip de l’oficina i de canvis de personal 
a causa de les baixes de maternitat. 
 
Finalment l’equip de gestió de l’APCC per tirar endavant l’associació i La Central del 
circ està conformat per la gerent, la tècnica de comunicació de l’APCC, i la 
coordinadora, el responsable d’activitats i el Tècnic de La Central del Circ 
 
 
 
Aquest 2008, a l’oficina de l’APCC hi han treballat les següents persones: 
 
Laia Alzueta     
Gerent de l’APCC 
Període: gener – agost 
 
Eva Romero     
Tècnica de comunicació de l’APCC 
Període: gener – juliol 
 
Belen Carmona  
Substituta de la tècnica de comunicació durant la baixa de maternitat 
Període: juliol - desembre 
 
Sònia Martínez 
Tècnica contractada de suport als projectes Quebeci Interreg durant 3 mesos 
Període: gener 
 
Marta Borreguero 
Coordinadora de La Central del Circ que ha assumit tasques de gerència de l’APCC 
durant la baixa de maternitat 
Període: gener - desembre 
 
Albert Bordonada 
Responsable d’activitats de La Central del Circ 
Període: juny - desembre 
 
Leon Touret 
Tècnic de La Central del Circ 
Període: maig - octubre 
 
Ivan Arjona 
Tècnic de La Central del Circ 
Període: novembre - desembre 
 
Miriam Alagarda 
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Reforç temporal per la baixa de maternitat de la gerent del’APCC 
Període: Setembre – Novembre 
 
Mar Fernández 
Reforç temporal per la baixa de maternitat de la gerent del’APCC 
Període: Desembre 
 
 
Finalment l’equip de gestió de l’APCC per tirar endavant l’associació i La Central del 
circ està conformat per la gerent, la tècnica de comunicació de l’APCC, i la 
coordinadora, el responsable d’activitats i el Tècnic de La Central del Circ 
 
 

 
 
També s’ha fet un canvi important al traslladar l’oficina de l’APCC, que fins ara es 
trobava dins l’Ateneu de 9Barris, a les instal·lacions de La Central del Circ. 
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JUNTA 
 
La Junta directiva de l’APCC s’ha reunit de forma quinzenal durant el 2008, reunint-se 
28 vegades de forma ordinària, i ha celebrat dues jornades extraordinàries de 
treball per establir el pla d’acció i prioritats del 2008 (a principis d’any) i per analitzar 
els seus resultats (a finals d’any). 
 
Les actes de es reunions de junta estan a l’oficina a disposició dels socis. 
 
D’altra banda els membres de la junta han assistit a un gran nombre de reunions amb 
entitats i institucions, actes i rodes de premsa.  
 
La junta (renovada a finals de 2007 i amb vigència fins a finals del 2009) la conformen: 
 
President:   Jordi Juanet, ‘Boni’ 
Vicepresident:  José Antonio Hernández, Joselito 
Secretari:   Andrés Melero, Andretti 
Tresorer:  Joan Busquets  
 
Vocals:  

 
• Mònica Alsina 
• Sergi Estebanell 
• Alberto Feliciate 
• Jordi Jané 
• Cesc Martínez 
• Leandro Mendoza, “Ley” 
• Marc Micheo 
• Alex Navarro 
• Ricard Panadès 
• Adrian Schvarzstein 
• Josep Ventura, “Silvestre” 

 
Durant el 2008, alguns dels vocals, per impossibilitat d’assistir amb regularitat i atendre 
la feina de la junta per motius personals, han renunciat al càrrec.  
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COMISSIONS i COL·LABORACIONS DEL SOCIS 
 
Aquest 2008, gran quantitat de socis han col·laborat en les comissions obertes per 
definir entre tots els diferents la filosofia, els projectes i activitats de l’APCC. 
 
Comissió d’Activitats 
 
Tasca:  Elaborar i establir els objectius principals del pla cultural de 

l’APCC i organitzar el cicle de conferències, la Trobada de 
Monociclistes, els tres tallers i la sortida de socis a Madrid. 

 
Socis participants: Marc Micheo, Boni, Joselito, Andretti, Joan Lòpez, Skate entre 

d’altres 
   
 
Nombre de reunions realitzades: 11 
 
Comissió de comunicació 
 
Tasca: Millorar la comunicació interna i externa de l’APCC: nova pàgina 

web, nova edició del Directori de l’APCC, estand de l’APCC, 
presència a fires. 

 
Socis participants: Àlex Navarro, Manel Trias, Daniel Becerra, Marcel Barrera, 

Francesc Martínez, Manel Sala entre d’altres.    
 
Nombre de reunions realitzades: 7 
 
Comissió de formació  
 
Tasca:  Debat sobre les necessitats formatives del sector i participació 

en la Taula de Formació de circ. 
 
Socis participants: Marcel·lí Puig, Mercè Mateu, Tere Celis, Jordi Jané, Joan Busquets, 

David Herrera, Mario Ramirez, Fura, Serena Vione Tin Pelaez, entre 
d’altres    

 
Nombre de reunions realitzades: 14 
 
Comissió de programació i circuits 
 
Tasca:  Implementar el projecte Ciutats Amigues del Circ i fomentar la 
programació de circ en les modalitats de circ en vela, circs en sala i de carrer.   
 
Socis participants: Ricard Panadès, Roser Vilà, entre d’altres     
 
Nombre de reunions realitzades: 5 
 
Comissió de la Central del Circ 
 
Tasca:  Ocupar-se de tots els temes relacionats amb la creació, la producció i el 
manteniment (entrenament, preparació...) dels artistes de circ.  
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  Realitzar el projecte de la Central del Circ, selecció de personal, posada 
en funcionament i inauguració. 
 
Socis participants: Ley, Guga, Ramiro, Luis Brusca, Joan Ramon Graell, Miriam Edo, 

Martina Riba, Ruth Salama, Julian Gonzalez, Manuela Gracian, Lídia 
Gilabert, entre d’altres     

 
Nombre de reunions: 16 
 
I a banda de les reunions, les Comissions i els socis han treballat d’una forma contínua 
a través del correu electrònic, tot fent aportacions, consultes i revisant documents i 
propostes de l’oficina. 
 
També nombrosos socis han col·laborat en l’organització d’activitats com la 
Jornada de monociclistes, el trasllat de l’oficina, l’aconidiconament de La 
Central del Circ…. 
 
A TOTS ELLS, MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ !!
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BALANÇ ECONÒMIC APCC   2008     
    
 Pressupost Real Desviació
DESPESES 115.500 100.175 15.325 
    
PERSONAL 61.700 58.735 2.965 
Gerent  22.896 19.863 3.033 
Tècnica de comunicació 20.016 21.718 -1.702 
Tècnic de projectes 1.191 1.282 -91 
Personal per traspàs baixes maternitat 2.500 0 2.500 
    
Seguretat Social 15.097 15.872 -775 
    
DESPESES de GESTIÓ I OFICINA 3.100 6.491 -3.391 
Material Oficina 800 433 367 
Telèfon i Fax 900 2.580 -1.680 
Gestoria 400 31 369 
Comissions bancaries 200 204 -4 
Fotocòpies, missatgeria i correu 800 964 -164 
Manteniment informàtic 0 1.180 -1.180 
Lloguer oficina 0 752 -752 
Neteja oficina 0 347 -347 
    
RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS i 
ENTITATS 1.800 1.176 624 
Dietes 600 468 132 
Transports 1.200 709 491 
    
TALLERS (2/3 anual) 6.900 12.022 -5.122 
Curs de malabars - Antolio  2.569  
Curs mans a mans  790  
Curs de seguretat  8.664  
    
SORTIDES (1/2 anual) 2.800 1.597 1.203 
Sortida Circo Price  1.597  
    
CICLE DE XERRADES (4/5 anuals) 2.200 1.532 668 
Conferencies 1.000 1.117 
Fitxes pedagògiques 1.200 416 
    
JORNADA DE MONOCICLISTES 1.700 2.026 -326 
    
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ  33.300 16.597 16.703 
Difusió activitats 700 1.316 -616 
Anuari del Circ Català 7.000 0 7.000 



 41

Estand Tàrrega 1.200 1.318 -118 
Estand París 900 317 583 
Altres fires 0 363 -363 
Subscripció a revistes especialitzades 2.000 1.669 331 
Inauguració Centre de Creació 3.500 4.896 -1.396 
Col·lecció de circ: Actes de la jornada de Formació 15.000 6.718 8.282 
Col·lecció de circ: Altres 3.000 0 3.000 
    
IMPREVISTOS 2.000 0 2.000 
    
INGRESSOS 124.695 115.594 -9.101
    
SUBVENCIONS 89.326 87.493 -1.833 
ICAC - Generalitat de Catalunya 60.000 60.000 0 
GENE - Pla Ocupació 3.326 3.326 0 
ICUB - Ajuntament de Barcelona 8.000 10.000 2.000 
INAEM - (Promoción y acción cultural) 15.000 8.000 -7.000 
INAEM - (Difusión de las artes circenses) 3.000 6.000 3.000 
ICIC 0 167 167 
    
INGRESSOS PROPIS 35.369 28.101 -7.268 
Quotes 15.960 17.470 1.510 
Inscripcions cursos 4.500 10.180 5.680 
Altres quotes 0 451 
Remanent 08 14.890  
    
LA CENTRAL DEL CIRC       
El pressupost de funcionament La Central del Circ al 2008 ha estat de 95.248 euros 
El 2008 s'ha fet una inversió de 3189 euros que s'amortitzarà aquest i en els propers anys
Aquest pressupost està finançat amb fons especifics del projecte   
    
BALANÇ TOTAL DE L'EXERCICI 2008 L'APCC 15.438   
Ingressos 222.066   
Despeses 206.629   
   
FONS DE GARANTIA 30.327   
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VALORACIÓ 
 
Per totes aquestes raons la valoració de les activitats d’aquest 2008 ha estat positiva i 
es veu reflectida en: 
 

- Increment de la cohesió del sector i la representativitat de l’associació 

- Augment molt significatiu del nombre d’associats 

- Important afluència d’usuaris a la Central del Circ 

- Creació de noves xarxes de treball entre les entitats circenses 

 

- Bona rebuda per part dels socis del cicle de conferències  

- Alta assistència en els cursos de formació continuada per professionals  

- Èxit de la primera sortida dels associats al Circo Price 

 

- Augment de la sensibilització de les institucions envers el circ  

- Important creixement de l’activitat circense potenciada per la posada en marxa 

del Pla Integral de circ. 

- Major presencia del circ en els circuits de programació d’arts escèniques, 

subratllant la posada en marxa d’un circuit propi com les “Ciutats Amigues del 

Circ” 

 

- Important augment de la presència als mitjans de comunicació que ha culminat 

amb la difusió de la campanya televisiva “Tots som el circ” amb una gran 

repercussió mediàtica. 

- Sensibilització del públic en general envers el circ. 
 
- Augment molt significatiu de la presència de l’APCC a fires nacionals i 

internacionals 

- Valoració positiva per part dels socis dels butlletins informatius interns i externs 

 
 


