MEMÒRIA D’ACTIVITATS
I BALANÇ ECONÒMIC 2010
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE CATALUNYA

LA CENTRAL DEL CIRC

CIRCQUE’O

Premi Nacional de Circ 2009
“per haver aconseguit, en quatre anys i escaig, que es materialitzin mesures i projectes que permeten
a les arts circenses, en totes les seves modalitats, poder existir i créixer, així com per haver demostrat
que jugar amb la gravetat no és incompatible amb el seny, i que els mateixos artistes poden impulsar
les polítiques culturals”.

BALANÇ
El 2010 conclou com un dels més actius i plens d’activitat de l’Associació de Professionals
de Circ de Catalunya (APCC). L’APCC continua erigint-se com l’entitat representativa del
sector circense, com a interlocutor vàlid davant de les administracions, com a cohesionador
de professionals, entitats i iniciatives de circ i com a motor d’activitats i polítiques culturals
dirigides a la millora del sector. L’APCC s’ha consolidat com a principal representant dels
professionals de circ catalans: s’han fet 48 noves inscripcions de socis i el nombre total
d’associats ha arribat a 227. La seva participació també ha augmentat, a través de les
comissions de treball, especialment esperonades a partir de l’assemblea de socis, celebrada
el mes d’abril amb un nou format que potencia especialment el debat i les propostes de
socis.
El 2010 ha significat també la posada en marxa d’un dels dos programes impulsats amb el
Premi Nacional de Circ rebut per l’APCC el 2009 i escollit en assemblea de socis: el cicle de
Formació de Formadors, composat per 5 mòduls, dels quals s’han portat a terme durant
aquest any els 2 primers. L’alta demanda d’inscripcions ens ha obligat a organitzar una
segona edició del primer mòdul.
Aquest any també destaca per la consolidació de l’oferta d’Eines de professionalització per
als artistes de circ, amb un Cicle de conferències que va congregar més de 100 persones i
com a ponents, als principals responsables de la producció de circ i arts escèniques de
Catalunya. També cal destacar l’èxit del programa d’assessorament, que ha atès 66
consultes.
Aquest 2010 l’APCC ha continuat el diàleg amb el Departament de Cultura en el
desenvolupament del Pla Integral (2008-2011), i en particular, ha treballat molt estretament
amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), especialment en la
col·laboració en l’organització de les II Jornades de Formació de Circ, que van aplegar 80
persones dels àmbits del circ i la formació, i la participació decidida de representants del
Departament d’Educació.
Pel que fa a la campanya per programadors, finalment s’ha aprofitat l’oportunitat de la
mostra Come and See organitzant un itinerari creatiu, en el qual es va fer possible que 10
companyies es presentessin davant de 30 programadors internacionals.
Entre els altres projectes que gestiona l’APCC, la Central del Circ, espai de creació de circ
de Barcelona, s’ha consolidat en el seu 3er any de funcionament i ha augmentat les seves
activitats, tant les d’iniciativa pròpia, com les noves convocatòries de residències o les
mostres de companyies residents a través de projectes europeus. En aquest punt cal
destacar la continuïtat del projecte Circ-que-o!, que inclou activitats de formació, creació,
producció i difusió al llarg del període 2009-2011, i la incorporació en dos nous projectes
europeus: TRANS-Mission i Grundvig. Al llarg de l’any han continuat les obres de l’espai
definitiu i s’han elaborat els Plans d’Equipaments i de Gestió necessaris per tirar-lo
endavant. La inauguració és prevista pel primer trimestre de l’any 2011.
Finalment el 2010 ha sigut un any dur per l’APCC perquè ens ha deixat el nostre
vicepresident, el pallasso Joan Busquets, que estava molt implicat a la junta i en els diversos
projectes en funcionament. El seu amor pel circ i la seva visió i projecció de futur es quedem
amb nosaltres per continuar treballant pel sector.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA
OFERIR EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ I RECICLATGE ALS PROFESSIONALS
DEL SECTOR
EN L’ÀMBIT ARTÍSTIC
Cursos de disciplines
S’han realitzat quatre cursos de disciplines de circ de nivell avançat per a professionals de
circ amb professorat internacional d’alt nivell.
Teatre de Gest amb Yves Marc (1-5
febrer)
Un total de 7 socis van seguir aquesta
formació. Aquest ha estat el primer curs
coorganitzat per l’APCC i l’Associació
d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya (AADPC) que inaugura un marc
de col·laboració entre les dues associacions
amb l’objectiu de promoure la transversalitat
entre les disciplines escèniques i compartir
recursos a l’hora de proposar activitats als
associats.
Cable amb Les Colporteurs (19-21 maig)
Coincidint amb la seva estància a
Barcelona per a presentar al Mercat de les
Flors l’espectacle “Le fil sour la neige”, la
companyia Les Colporteurs va impartir una
màster class de cable organitzada per
l’APCC. El curs va tenir lloc al Teatre de
l’Ateneu Popular Nou Barris i hi van
partiticipar 10 artistes.
Perxa xinesa amb Fabian Wixe (27 set-1
oct)
Un total de 12 alumnes van seguir el curs
ivan destacar l’alt nivell tècnic del professor,
un dels millors perxistes europeus i membre
de la companyia Collectif AOC. També cal
destacar
que
amb
voluntat
descentralitzadora,
l’activitat
es
va
desenvolupar a Mataró, a l’espai de creació
de circ Cronopis de Mataró.

Curs de clown amb Avner The Eccentric
(22-25 nov)
Un total de 11 socis van participar al Curs
de clown, organitzat pel 14è Festival
Internacional de Pallassos de Cornellà amb
la col·laboració de l’APCC. El curs tenia un
total de 16 places. Tots els assistents van
fer una valoració molt positiva del curs.
Aquest curs va substituir al curs de
malabars que previsiblement anava a
impartir Wes Peden.

Cursos tècnics
Curs de Tècnic de Seguretat de Circ, dirigit a tècnics de
teatres (6-10 set)
Després d’una primera edició el novembre de 2008 on es
van formar 20 tècnics, La Central del Circ va acollir una
nova edició del Curs de Tècnic de Seguretat de Circ, dirigit
a tècnics de teatres, que va ser impartit per Thomas
Loriaux. El curs s’havia de realitzar originalment a l’ESTAE
de Terrassa. La finalitat és donar competències per poder
acollir, amb tota seguretat, companyies de circ als
respectius teatres tal i com correspon als grans
equipaments públics segons el Pla Integral de Circ del
Departament de Cultura. Els 6 alumnes inscrits, provinents
del Teatre Principal de Palma, el Kursaal de Manresa, el
Teatre Auditori de Granollers i La Escènica Integral, van
quedar molt satisfets de la formació rebuda.

Programa de cursos de formació de formadors
L'APCC, ha organitzat el cicle de Formació de Formadors a petició del socis i finançat amb
una part del Premi Nacional de Circ. Per la definició del cicle s’ha compatat amb dues
especialistes de formació de circ: Serena vione del Circ Petit i Andrea Martínez del Circ
Menut que han estructurat el cicle en 5 mòduls, han concretat els continguts i triat el
professorat..
Aquest 2010 s’han programat els 2 primers mòduls,

Mòdul
1
2

Monogràfic
Pedagogia i didàctica aplicada al
circ
La seguretat en la pedagogia
circense

Professor/a
Patrick
Pinchon
Marco
Bortoleto

Els 2 monogràfics van tenir lloc a La Central del Circ.

Dates
29 a 31 d’octubre de 2010
11 i 12 de desembre de 2010

L’alta demanda i la disponibilitat del professor van possibilitar 2 edicions del 1er monogràfic.
La 2a edició va tenir lloc a l’Ateneu Popular 9 Barris i l’Escola de Circ Rogelio Rivel.

Monogràfic
Pedagogia i didàctica aplicada al
circ
La seguretat en la pedagogia
circense

Pedagogia i didàctica

Inscrits
Interessats Socis No socis Total
38*

26

20

12

8

34
12

Seguretat en pedagogia circense

Escenari de circ a Barcelona
S’ha definit el projecte escenari de circ a Barcelona i els primers mesos del 2011 es portarà
a terme dins de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona.

Info d’interès pels socis
S’han enviat un total de 131 butlletins electrònics diaris, que faciliten informacions
d’interès pels professionals (artistes, programadors, empreses...) de circ en l’exercici de la
professió i que contenen: convocatòries de feina, festivals i subvencions, càstings, i
propostes de programació i formació, etc.
Aquest any s’ha procedit a una reelaboració dels butlletins per a fer-los més àgils i facilitarne la lectura i l’arxiu.

EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ
Assessorament bàsic personalitzat
El programa d’assessorament bàsic personalitzat
ha estat un dels serveis més utilitzats pels socis.
En aquest programa l’APCC dóna suport a la
redacció de projectes i a l’elaboració de
pressupostos, informació i suport per a respondre
a convocatòries de subvencions, catàlegs o
festivals, consultes de temes legals i laborals,
estratègies de producció i difusió: suports de
comunicació, circuits...
L’assessorament s’ha realitzat majoritàriament a través de reunions personalitzades però
també s’han resolt dubtes a través del mail i del telèfon. En total 49 companyies han estat
ateses i s’han realitzat 66 consultes.
Temes que han motivat l'assessorament

Tipus assess.

Cies.
ateses

Temes
jurídics

Total
cons
ultes

Gestió

Ajuts

Producció

Distribució

Temes
laborals

9

14

15

5

0

4

47

17

1

13

2

1

1

1

19

49

10

27

17

6

1

5

66

Reunions

32

Mail o telèfon
TOTAL

Cicle de conferències
El III Cicle de Conferències: Eines per a la Professionalització es va dedicar a la
producció de circ i es van programar 4 conferències amb un format taula rodona amb 4
ponents en cadascuna i una última conferència amb un únic ponent.

El programa ha estat el següent:
MODELS DE PRODUCCIÓ Dimecres 29 de setembre a les 19h
A càrrec de:
Alba Sarraute i Blai Rodríguez, artista i productor de La Diva
Clara Matas, productora de Plecs
Cristina Cazorla, productora de Cíclicus
Jorge Albuerne, artista i productor de Último. El Baile
SUBVENCIONS PER LA PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES Dimecres 13 d’octubre a les 19h
A càrrec de:
Carles Sala, director de Cooperació i Relacions Sectorials de l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB)
Pep Montes, director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Toni Bartomeus, director de l’Àrea d’Arts Escèniques de l’Institut Català de les
Indústries Culturals (ICIC)
ALTRES AJUTS A LA PRODUCCIÓ Dimecres 27 d’octubre a les 19h
A càrrec de:
Marta Borreguero, coordinadora de La Central del Circ
Oscar Balcells, director del Teatre de l’Aurora i gerent de la Mostra d’Igualada
Sonia Martínez, productora de l’Ateneu Popular 9Barris
Tena Busquets, directora del Teatre d’Olot i del festival PNRM
Txell Roda, coordinadora de Ca l’Estruch a Sabadell
COPRODUCTORS D’ARTS ESCÈNIQUES Dimecres 10 de novembre a les 19h
A càrrec de:
Alfred Fort, administrador general del TNC
Cèsar Compte, director del Centre d’Arts Escèniques de Reus
Cesc Casadesús, director del Mercat de les Flors
Ricardo Szwarcer, director del Grec Festival de Barcelona
Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta i del Canal, centre d’arts
escèniques de Salt-Girona
DISSENY DE PRODUCCIÓ (TEMES BÀSICS) Dimecres 24 de novembre les 19h
A càrrec de Menu Carvajal, productora de circ
Les conferències es van realitzaran durant 5 dimecres amb una periodicitat quinzenal l’últim
trimestre del 2010 a l’Ateneu Popular 9 Barris.
De forma pionera, les conferències es van poder seguir en directe a través d’Internet, i
un cop realitzades, estan disponibles en el canal de l’APCC de blip.tv.
Un total de 100 persones van assistir a les conferències, tant socis com no socis.
Nom
Models de
Altres
Disseny
confe.
Total
prod.
Ajuts ajuts
Cooproductors prod.
Assistents
100
25
20
15
25
15

Dos imatges de la taula rodona Ajuts a la producció (Foto: Ulls”)
Fitxes pedagògiques
L’APCC ha elaborat una fitxa pedagògica de tot el cicle:
o Com produïr un espectacle de circ a càrrec de Menu Carvajal
D’altra banda, l’APCC postposa el 2011 la signatura del conveni amb l’Associació de
Professionals de la Dansa per difondre les fitxes pedagògiques realitzades per aquesta
associació que continguin material d’interés pels associats de l’APCC.
Per manca de temps també es trasllada al 2011 l’elaboració de la fitxa Costos econòmics
dels diferents models jurídics: associacions, societats limitades, cooperatives d’artistes... a
càrrec d’un gestor especialista en arts escèniques a determinar i en col·laboració amb l’SDE.
Sessions formatives en col·laboració amb SDE
S’han mantingut reunions amb SDEper elaborar una formació específica pels professionals
de circ però per manca de temps no ha s’ha pogut realitzar aquest 2010. Esperem el 2011
poder avançar en aquest projecte.

Microcrèdits per cies i artistes
Finalment el Ministerio de Cultura ha denegat l’ajut per fer el projecte de microcrèdits que ha
quedat aturat. Esperem el 2011 replantejar-lo i estudiar-ne la seva viabilitat.

IMPULSAR I FER EL SEGUIMENT DE POLÍTIQUES CULTURALS DE MILLORA I
NORMALITZACIÓ DEL SECTOR DEL CIRC I DE LES ARTS ESCÈNIQUES
Aquest 2011, l’APCC ha participat en la implementació de dos plans integrals, en diversos
consells assessors i plataformes i en la definició de dues propostes de reglaments que
afecten al sector.
PLA INTEGRAL DE CIRC
L’APCC ha assistit a les quatre reunions de la Comissió de Seguiment del Pla
Integral amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com reunions
regulars amb els departaments encarregats del seu desenvolupament i amb les entitats del
sector involucrades en el Pla.
Les accions que estan en marxa aquest 2010 i en les que l’APCC hi ha participat activament
són:
Consell de la Cultura i de les Arts
-

-

Ha col·laborat en la redacció del l’Informe Anual de la Cultura aportant dades i
informació sobre l’estat del sector circense.
Ha difós els ajuts 2010 i 2011, vehiculant els dubtes dels associats respecte aquests
al CONCA i col·laborar en la redefinició d’aquests evaluant la resposta dels creadors
i fent propostes de millora dels ajuts.
Ha col·laborat a les II Jornades de Formació de Circ organitzades pel CONCA
Ha col·laborar en la publicació i difusió del Pla Integral de Circ fent-ne un enviament
a més de 300 artistes, companyies i entitats de circ.

Departament de Cooperació Cultural
-

-

-

A fet el seguiment del projecte, participat en la seva comissió d’avaluació, «Ciutats
Amigues del Circ» per tal que s’apliqui adequadament, promovent la presència
d’iniciatives circenses als municipis i creant un circuit d’exhibició per a les
companyies de circ.
Ha fet el seguiment del “Protocol per als circs amb vela” signat per l’APCC, el
Departament de Cultura, la Federació i l’Associació de Municipis el 3 de desembre
2007, redactant diverses cartes de recomenació als ajuntaments i puntualment fent
de mediador entre els circs i els municipis.
Ha particpat en l’estudi fet al programa Cultura en gira i n’ha difòs les seves
convocatòries.
No s’ha pogut concretar per manca de dates la formació de programadors en
l’àmbit del circ que esperem es pugui realitzar el 2011.
Ha col·laborat en la definició de la Mostra de companyies circenses a
programadors que es va realitzar el maig del 2010 a Trapezi.

Institut de les Indústries Culturals
Àrea d’Arts Escèniques
-

Ha difós i fet el seguiment dels ajuts a circ de l’ICIC.
Ha fet un seguiment de l'Estudi per la regulació i homologació dels aspectes
tècnics del circ a Catalunya realitzat a instàncies de l’APCC que actualment es
desenvolupa en una primera fase que inclourà: adequació dels teatres públics en

matèria de seguretat i equipaments perquè els espectacles de circ puguin presentarse en sala dins les programacions regulars, catàleg tècnic de disciplines, formació
de tècnics....
Servei de Desenvoulpament Empresarial
-

Ha difós els cursos de l’SDE fent èmfasis en aquells més adequats pel sector.
Ha participat en diverses sessions formatives de màrqueting, internacionalització...

Àrea de Promoció Internacional “Catalan Circus”
-

-

-

S’ha difós als socis de l’APCC els llistats de les entitats circenses dels diferents
països elaborades per les delegacions de l’ICIC a l’estranger, una demanda de
l’APCC
S’ha col·laborat en l’organització de la 1a Missió del circ català a Bèlgica, en què van
participar 16 entitats
S’ha promogut el circ català a l’estat espanyol i a l’exterior a través de la presència
en els estands Catalan Arts que l’Àrea de Promoció Internacional ha organitzat a
Tàrrega, Mercartes...
S’ha fet de pont entre el sector i les delegacions de l’ICIC a l’estranger

Departament d’Equipaments Culturals
-

Ha fet un seguiment amb preocupació del centres de residència per a la creació i
producció de circ actualment en fase de definició o reestructuració :La Vela de
Vilanova. S’ha reunit diverses vegades amb els responsables d’Equipaments
Culturals i de l’Ajuntament de Vilanova, a dues i tres bandes, per trobar fórmules de
desencallar el projecte.

-

Ha col·laborat amb els responsables en el plantejament de l’activitat de la fàbrica de
es Arts Roca Umbert de Granollers i estudiar la conveniència de crear-ne d’altres.

-

S’ha reunit amb els responsables del PECAT – Pla d’Equipaments Culturals de
Catalunya, per la inclusió dels requisits tècnics de les disciplines de circ.

Gabinet Tècnic
-

S’ha reclamat la publicació del resultat de les Enquestes a les companyies i als
teatres que per primera vegada incorporen el circ després de la col·laboració de
l’APCC amb aquest departament (es publicaran finalment el gener de 2011)

-

S’han aportat propostes de millores a les enquestes 2010.

PLA INTEGRAL D’ESPECTACLES FAMILIARS
Ha participat en la redacció del Pla Integral d’espectacles Familiars del Departament de
Cultura aportant esmenes a la proposta de Pla. Ha participat en dues reunions de la taula de
seguiment del Pla, vetllant perquè el Pla contempli les especificitats dels espectacles de circ
familiars.
També va participar el mes de juliol en una trobada d’agents del sector dels espectacles
familiars per debatre el Pla Integral, una trobada organitzada pel director pel Festival de
Peralada i Unics Produccions.

CONSELL DE LA CULTURA DE BARCELONA
Ha participat com a membres en el Ple del Consell de la Cultura de Barcelona de
l’Ajuntament de Barcelona en les dues reunions anuals del consell aportant propostes de
foment del circ a la ciutat.
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’APCC, que des del 2007 manté un diàleg amb l’Àrea d’Ensenyaments Artístics del
Departament d’Eduació, ha participat en el contrast de la proposta de recorreguts
professionals de circ que s’està elaborant conjuntament amb l’Institut de Qualificacions
Professionals ICQP i va ser present en la presentació pública.
LLEI DE LA POLICIA D’ESPECTACLES,
L’APCC ha elaborant, juntament amb l’ICIC, les al·legacions al Reglament de la nova llei de
“Policia de l’espectacle, activitats recreatives i establiments públics” com a membre del
Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya amb la voluntat de crear un reglament específic per circs en vela i
estructures desmuntables. Aquest 2010 s’ha aprovat la Llei i estem pendents de la seva
implantació.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Aquest 2010 l’APCC ha començat a col·laborar amb la Diputació de Barcelona, tant amb
l’Àrea de Cultura com l’Area d’Equipaments perquè el circ sigui tingut en compte en els
seus programes al mateix nivell que les altres arts i per promoure programes que incentivin i
facilitin la programació de circ als teatres de la província amb les condicions adequades.
PLATAFORMA PER A UN CONSELL DE LES ARTS
Ha format part de la Plataforma per a un Consell de les Arts fent el seguiment d’aquest
organisme i acompanyant la seva implementació, així com mantenint un canal obert de
diàleg entre les associacions de professionals de Catalunya i el CONCA, participant
activament en les reunions de la Plataforma.
PLATAFORMA ESTATAL PARA LA DIGIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CIRCO
L’APCC ha coordinat la Plataforma Estatal para la Dignificación y Promoción del circo,
creada el 2009 per iniciativa de l’APCC i que aplega les 8 associacions de circ més
representatives de l’Estat. La Plataforma té com a objectius: aglutinar associacions de circ
representatives a nivell autonòmic, fomentar-ne l’aparició, compartir experiències i projectes,
donar suport a iniciatives en defensa dels drets dels professionals de circ i convertir-se en un
interlocutor vàlid del sector circense amb les administracions estatals entre d’altres.
Finalment ha sigut l’APCC qui ha organitzat i acollit les segones Jornades de la Plataforma,
el mes de novembre, a petició de la resta membres, amb l’assistència de 22 representants
de 8 comunitat autònomes. A les Jornades:
- s’han exposat la situació en cadascuna de les seves associacions i del circ en les
seves comunitats
- s'han organitzat en grups de treball per fixar els avantatges i els objectius de la
"Plataforma estatal per a la dignificació i la promoció del circ"

-

s'han fixat les accions per a la creació de la Federació: redacció d'estatuts, recollida
de documentació, coordinació del procés, redactat d'una primera proposta d'activitats
i diàleg amb l'INAEM

La Plataforma ha encetat un diàleg amb la Subdirección General de Teatro y Circo del
INAEM per estar presents al Consejo Asesor i ha participat les II Jornadas de Circo
celebrades a Albacete el febrer denunciant l’estat de desempar del sector a nivell estatal.
PLATAFORMA ESTATAL DE CREADORES Y ARTISTAS (PECA)
L’APCC ha estat present en una de els reunions de la Plataforma Estatal de Creadores y
Artistas (PECA), Estem a l’espera de l’avanç de les accions per impulsar el projecte de
l’Estatut del Creador i Artista.

COHESIONAR I REPRESENTAR EL COL·LECTIU CIRCENSE
PARTICIPACIÓ DEL SOCIS
Assemblea de socis
Aquest 2010 s’ha incentivat molt la participació del soci en el debat i les activitats de
l’associació. En primer lloc es va canviar el model d’assemblea, que es va celebrar el
dissabte 10 d’abril durant tot el dia amb el següent programa:










Benvinguda i presentació dels assistents
Aprovació de l’acta anterior, memòria i balanç 2009 (precs i preguntes)
10.45h
Treball en comissions sobre els àmbits en d’acció de l’associació
 Creació i producció
 Exhibició
 Formació
 Cohesió
 Comunicació
 Aspectes tècnics.
13:30h
Dinar
15.30h
Presentació de les conclusions de les Comissions
16:15h
Presentació i aprovació del pressupost i el programa d’activitats 2010.
16.45h
Presentació de les propostes d’inversió del Premi Nacional
17:00h
Precs i preguntes sobre els punts anteriors i votacions
17:30h
Torn obert de preguntes

Treballant en comissions Fotos: “Ulls”

Dinar

L’Assemblea debatint

A partir d’aquí s’ha mantingut el treball d’algunes de les comissions obertes en aquella
assemblea, especialment la de formació, ajuts, comunicació i aspectes tècnics.

CREACIÓ DE XARXES
Aquest 2010 també s’ha fomentat la creació de xarxes de col·laboració i cooperació entre les
entitats i agents de circ que treballen a Catalunya. Per aquest motiu l’APCC ha organitzat i
acollit reunions per propiciar l’aparició d’aquests espais de trobada.
Trobada de Carpes Estables
Arrel de la caiguda de dues veles per la nevada, l’APCC es va reunir amb els responsables
i/o responsables tècnics de les veles estables a Catalunya per compartir coneixements
tècnics i dubtes sobre les veles per a millorar la seva utilitat, seguretat i proposar accions
concretes per la millora de la situació de les carpes a Catalunya: servei de meteorologia
conjunta, protocols d’actuació....
També s’han fet trobades més informals amb els festivals de circ i espais d’exhibició de
circ, etc.
DESCENTRALITZACIÓ
Per manca de temps, la junta no ha pogut treballar tant activament per la descentralització
de l’associació tal com volia. Únicament s’ha pogut visitar l’espai de creació de circ Cronopis,
de Mataró i es van fer contactes per a visitar El circ a les feixes, de Tot Circ, a Copons.
Tot i així, es manté com una prioritat per al 2011 visitar i mantenir un contacte més directe
amb els pols de circ fora de Barcelona i promoure la seva articulació i dialogar amb les
diputacions provincials perquè s’impliquin activament en la promoció del circ a Catalunya.
JORNADES DE DEBAT I ENCONTRES
Segones Jornades de Formació de circ de Catalunya (20-21 novembre)

El dissabte 20 i diumenge 21 de novembre l’IEA Oriol Martorell de Barcelona va acollir les
II Jornades de Formació de Circ, organitzades pel CoNCA amb la col·laboració de l’APCC,
l’Escola de Circ Rogelio Rivel i l’Ateneu Popular 9 Barris.
Les Jornades van comptar amb un blog propi, creat i mantingut per l’APCC.
http://jornadesformaciocirc.blogspot.com
A les jornades s’hi van aplegar més de 80 persones: professionals de la formació de circ a
Catalunya, professionals del sector, representants d’institucions i administracions i altres
persones interessades en la formació i el circ.
Al llarg d’un total de 6 taules rodones es va analitzar l’estat actual de la formació de circ, en
base a l’informe L’estat actual de la formació de circ a Catalunya. Propostes de recorreguts
formatius i a les experiències que van presentar els participants i es van fer propostes de
futur.

Inauguració de les Jornades
Dissabte 20
12:30 – 14:30
Taula Àmbit
1
Descoberta
2

Coneixement

16:00 – 18:00
Taula Àmbit
3
Aprenentatge

4

Domini

Diumenge 21
09:30 – 11:30
Taula Àmbit
5
6

Aprenentatge
Virtuosisme

Una de les taules de debat

Tema
Circ a l’ensenyament i educació no reglada (extraescolars, tallers,
circ social i circ familiar)
Formació reglada (FP de grau mitjà, ESO i batxillerat artístic)
Educació no reglada (escola preparatòria i formació d’adults)

Tema
Formació reglada a primària i educació no formal (escoles de
formació contínua infantil i juvenil, tallers regulars i intensius,
formació d’adults i circ social)
Formació reglada (FP de grau superior)
Educació no reglada (titulació específica, formació contínua i
reciclatge, formació de formadors i transmissió familiar)

Tema
Formadors: formació de formadors, titulació i intrusisme
Escola superior, formació continua i de reciclatge, formació
de formadors i transmissió familiar

Informe sobre l’estat actual de la formació de circ a Catalunya
S’ha participat activament en l’edició de L’informe L’estat actual de la formació de circ a
catalunya: propostes de recorreguts formatius que ha realitzat el CONCA amb la
voluntat de donar continuïtat al procés de regulació o reconeixement de la formació de circ
dins de l’actual marc formatiu del sistema educatiu a Catalunya. L’objectiu d’aquest informe
no és el d’elaborar un mapa formatiu finalitzat, sinó el de plantejar possibles recorreguts
formatius i que aquests siguin debatuts pel sector a les Jornades de Formació de Circ que
es realitzaran el primer trimestre d’aquest any 2010.

Cens de formadors de circ
Finalment no s’ha realitzat un cens de formadors específic però s’ha ampliat la base de
dades de l’APCC amb els contactes de formadors de les diverses escoles i espais de
formació de Catalunya a qui s’ha difós les II Jornades de formació.
II Jornades de Formació de Circ a Albacete (14-17 febrer)
L’APCC va participar en les II Jornadas de Circo de Albacete organitzades per l’INAEM i
celebrades del 14 al 17 de febrer. La gerent de l’APCC va participar a la taula rodona “La
necesidad de asociarse para consolidar un sector estructurado y fuerte” i hi va haver una
important presència de l’APCC i el circ català en els debats.
Jornades de Circostrada (21-22 de maig)
L’APCC va participar a l’encontre europeu organitzar per Circostrada-Hors les Murs a
Stockolm a finals de maig on es va debatre la proposta de l’European Charter project sobre
l’acollida d’espectacles a l’aire lliure. El delegat de l’APCC Ricard Panadès ha fet un
seguiment d’aquesta inciativa i manté el contacte obert per la participació en propers
encontres.
MintFest de Kendall (UK, 3-5 setembre)
Arran de la visita de Magie Clarke, directora de
XTRAX, a l’itinerariu creatiu del “Come&See”, l’APCC
va ser present al Mint Fest, la Mostra d’exhibició
d’espectacles de carrer de la ciutat de Kendal
(U.K.) situada al nord de Manchester. Del 3 al 5 de
setembre en Josep Antoni Hernández, “Joselito”,
president de l’APCC, va fer una xerrada sobre el circ
català i el Pla Integral, i va parlar de la possibilitat de
col·laborar en un espai d’exhibició de companyies de
circ catalanes dins del Mint Fest del 2011.

TROBADES DE PROFESSIONALS DE DIFERENTS DISCIPLINES
L’APCC ha donat suport a 2 trobades de disciplines circenses que fomenten l’encontre entre
professional, organitzades per entitats i col·lectius de circ de Catalunya. El suport ha estat en
material tècnic i comunicació i difusió.
XVI Trobada de monociclistes a Barcelona
L’APCC va coorganitzar la XVI Trobada de
monociclistes a Barcelona, juntament amb
l’Ateneu 9 Barris, que es va celebrar el
diumenge 11 d’abril. La trobada va aplegar
més de 60 monociclistes de tot Espanya de
totes les edats que mostren al públic les
seves habilitats
sobre el monocicle en
curses d’obstacles, proves acrobàtiques,
partits de bàsquets....
La Trobada va despertar l’interès de

diversos mitjans de comunicació com La
Vanguardia o BTV, que en va emetre un
reportatge.
X Trobada de xanquers

L’APCC va col·laborar en l’organització de la X Trobada de xanquers que es va celebrar
durant 9 anys al Poble Espanyol de Barcelona. En aquest desè aniversari es va celebrar el
mes de juny dins de les festes del Clot-Camp de l’Arpa. La trobada aplega 200 xanquers que
exhibeixen en tot tipus de formats (curses, proves de dificultat, rues...) les seves capacitats.
Sortida a Montecarlo
Un any més la Comissió d’Activitats va organitzar
una sortida a un esdeveniment circenses. En
aquest cas van ser un total de 26 persones que
van assistir a la sortida al 34è festival
Internacional de Circ de Montecarlo organitzada
per l’APCC, els dies 16 i 17 de gener.

DIFUSIÓ I DIGNIFICACIÓ DEL LES ARTS CIRCENSES
DIFUSIÓ DEL CIRC CATALÀ
Accions de Foment de la Programació de Circ
L’APCC va començar a preparar durant el 2010 una campanya específica adreçada als
programadors de Catalunya. Finalment, aquesta campanya es va materialitzar en 2 accions
concretes.
Organització d’una mostra de circ català fins del Come&See (21 de juliol)
Un total de 30 programadors van assistir a la Mostra de números de circ que va organitzar
l’APCC dins de l’itinerari creatiu que va tenir lloc a La Central del Circ. L’itinerari
formava part de la tercera edició del Come & See, un showcase de companyies de teatre,

dansa, circ, titelles i noves tendències dirigit sobretot a programadors i productors
internacionals, però també de l’estat Espanyol i de Catalunya.
L’APCC va aprofitar l’ocasió per fer difusió del circ català a través de la selecció de 10
companyies.

De Mortimers

Frida Odden

Páramo Cero Fotos: Manel Sala

A la mostra es van veure números de les companyies Cíclicus, Circo Los, Claudio Parente,
De Mortimers, Dico Bar, Elena Zanzu (Sponde di passione), Estropicio, Fernando Rebote,
Frida Odden, Ignasi Gil, Juanma y Olé, Maxishows i Páramo Cero, que van ser les escollides
per la Comissió de programes de La Central. Els programadors assistents van fer una bona
valoració de la proposta.
Col·laboració en la Jornada de Formació de Circ per a programadors
El Festival Trapezi de Reus va acollir una Jornada de formació de circ per a programadors
organitzada per Cooperació Cultural amb la col·laboració de l’APCC. Un total de 10
companyies van presentar-se davant les 40 persones assistents, incloent representants
d’administracions i programadors. L’APCC va elaborar una enquesta que es va repartir als
programadors presents i que s’han enviat per correu electrònic a la resta.
Col·laboració amb un vídeo promocional a l’estand de Catalan Arts a Fira Mercartes
L’APCC ha editat un vídeo específic per la Fira de Mercartes amb les imatges del
espectacles dels socis en un format estandard que es va poder veure durant la Fira a
l’estand de Catalan Arts.
Plataforma del circ català www.apcc.cat


Durant tot el 2010 s’ha definit el projecte dins de la Comissió de Comunicació de
l’APCC, s’ha fet la recerca del millor proveïdor (l’escollit ha estat l’empresa Can
Antaviana S.L., pionera en l’entorn web a Catalunya), s’ha encarregat i elaborat el
projecte del nou portal de referència del sector català, s’han fet les proves gràfiques i
recollit, ordenat i traduït els continguts de la web.

A la nova web es pot trobar de forma sempre actualitzada:






Directori de professionals i companyies associats amb un cercador, amb vincle al
directori d’espectacles i l’agenda
Directori on-line d’espectacles vigents dels socis, amb vincle al directori de
professionals i l’agenda
Agenda d’espectacles, amb vincle al directori d’espectacles i de professionals
Directori de festivals de circ, d'escoles de circ i de centres de creació, amb totes les
seves dades de contacte, una breu descripció i vincles a les seves pàgines webs.
Normatives, estudis i documents d’interès general i específic sobre el circ a casa
nostra.




Fitxes pedagògiques del Cicle de Conferències “Eines de professionalització”
Publicacions sobre les arts circenses.

La web està en proves i estarà disponible en català, castellà i anglès a principis del 2011.

Presència de l’APCC a la xarxa social Facebook
De forma continuada s’actualitza el perfil de l’APCC a la xarxa social Facebook, per tal de
difondre més àmpliament i informalment l’activitat de l’APCC i per a què els professionals de
circ puguin compartir informació entre ells sense necessitat de passar per l’oficina i crear
més comunitat.
Difusió de l’agenda
L’APCC trasllada al 2011 la difusió de totes les propostes de circ recollides a l’agenda de
circ de la pàgina web de l’APCC, així com les notícies més destacades, mitjançant
l’enviament d’un butlletí electrònic setmanal.
Imatge Corporativa
L’APCC va convocar un concurs d’idees per a escollir la nova imatge coporativa de l’APCC.
La imatge escollida, més moderna i professional, va ser refermada per l’opinió dels socis i la
Comissió de Comunicació i ja s’ha aplicat en tots els materials comunicatius de l’Associació.

Hemeroteca
Les revistes especialitzades en circ i arts escèniques són una eina molt útil per als
professionals de circ, ja que ofereixen informació actualitzada d’espectacles, espais
d’exhibició (estivals, sales, centres culturals), de formació i de creació i reflexions teòriques.
L’APCC ha rebut aquest any puntualment 12 publicacions de circ i d’arts escèniques,
de Catalunya, l’estat espanyol i Europa, que es poden consultar a La Central del Circ. Per tal
d’augmentar el nivell d’informació dels associats l’APCC i el públic professional se subscriurà
a 5 publicacions més d’Europa.

Arxiu digital i catàleg online del circ català
En ser denegada la sol·licitud de subvenció al Ministeri de Cultura per a engegar i realitzar
una plataforma de difusió del patrimoni àudiovisual circense català, s’ha postposat aquets
projecte per al 2011, tal i com es detalla en el programa d’activitats però ja s’ha plantejat
l’estructura de l’arxiu amb un expert documentalista.
DIGNIFICACIÓ DEL CIRC
Tot i la seva història, vitalitat i presència a la societat catalana, el circ encara no
ocupa el lloc que li pertany al costat de les altres arts circenses. Sovint encara no és prou
visible ni té el prestigi que se li atorga al teatre o a la dansa, per exemple. En aquest àmbit
l’APCC ha treballat en les següents línies:

Premis
Els premis reconeixen el treball realitzat pels professionals, els serveixen d’estímul i
són al mateix temps un element de difusió.
L’APCC ha recolzat la celebració dels Premis de Circ
de Catalunya. Premis Zirkolika, que han celebrat la
seva primera edició (20 de desembre, Circ Raluy,
Barcelona).
Els
guardons
han
estat
creats
específicament per donar notorietat a la creació
circense de Catalunya, mitjançant un reconeixement
públic i mediàtic que pugui servir de testimoni de la gran
qualitat artística que avui en dia tenen els espectacles
d’aquest gènere en totes les seves vessants.
L’APCC ha donat suport al projecte i ha estat el patrocinador del Premi a la millor
iniciativa de projecció del circ, concedint a l’Ateneu Popular 9 Barris la impressió del llibre 15
anys creant circ! 15 anys de Circ d'Hivern!. La Central del Circ també ha patrocinat un altre
premi, en aquest cas, el de Millor espectacle en sala o teatre, concedit a “Plecs”.
Presència als mitjans de comunicació
L’APCC ha treballat per aconseguir una major presència de les arts circenses als mitjans de
comunicació. En concret aquest 2010 s’ha treballat estretament amb els responsables de
la Corporació de Ràdio i Televisió de Catalunya per a promoure una presència positiva i
continuada del circ als mitjans de comunicació, en el marc del Pla Integral de Circ.
A partir de diverses entrevistes i trucades als responsables de programes culturals,
especials i informatius de TV3, ha augmentat la presència del circ català a la televisió
catalana.
Alguns dels exemples han estat reportatges sobre circ als programes “Ànima” (magazin
cultural), “Nydia” (dansa i música) i “Tot un món” (immigració).
També s’ha fet arribar als socis de l’APCC els contactes per a comunicar-se amb TV3 i se’ls
han facilitat eines per a una major gestió comunicativa.
L’APCC també ha col·laborat en la posada en marxa del portal sobre cultura catalana
Culturcat (www.culturcat.cat ), en concret, facilitant informació, imatges i contactes per als
reportatges relacionats amb el circ.
L’APCC també continuarà amb les vies ja habituals per aconseguir una major presència del
circ:
-

Difusió de les activitats de l’APCC i La Central del circ mitjançant notes de
premsa que es faran arribar als mitjans de comunicació
Promoció d’articles d’opinió sobre el circ, coincidint amb algun esdeveniment
rellevant, com Catalunya, atendrà totes aquelles demandes d’entrevistes i
reportatges que es facin des dels mitjans de comunicació.

Intervencions en premsa
Durant el 2010 hi ha hagut 87 intervencions en premsa.
TIPUS
MITJÀ
Agència
Diaris
Internet
Ràdio
Revista
Televisió
Total

INTERVENCIONS
1
30
31
2
11
12
87

A continuació podeu veure en un quadre el detall les dates, els noms i tipus de mitjans, els
programes, els títols dels reportatges o articles i el contingut.

Presència a fires
- Biennales Internationales du Spectacle (Nantes, 20-21 gener)
Dins de l’estand conjunt Catalanarts! impulsat per l’ICIC es va donar a conèixer l’APCC i La
Central del Circ i es va assistir a un parell de debats.
- Mint Fest, la Mostra d’exhibició d’espectacles de carrer de la ciutat de Kendal (U.K.)
(3-5 set)
Arran de la visita de Magie Clarke, directora de XTRAX, a l’itinerariu creatiu del
“Come&See”, l’APCC va ser present al situada al nord de Manchester. APCC va fer una
petita xerrada sobre el circ català i va parlar de la possibilitat de col·laborar en un espai
d’exhibició de companyies de circ catalanes dins del Mint Fest del 2011.
- Fira Tàrrega (10-11 set)
Aquest any l’APCC va optar per no tenir un estand a la Llotja Professional, en apostar per la
relació directe amb altres entitats i companyies i l’assistència als espectacles. L’APCC va
participar a la 5a edició del Lunch Meeting que organitza l’Institut Català de les Indústries
Culturals (ICIC), una trobada entre programadors estrangers i companyies d'arts escèniques
de carrer i associacions de professionals de la qual fem una valoració molt positiva.
- Mercartes (Sevilla, 10-12 novembre)
L’APCC va ser present a la nova edició del Mercartes, que es va celebrar a Sevilla, del 10 al
12 de novembre, dins de l’estand Catalan Arts. L’estand es va convertir en un espai de
trobada i de contactes amb altres entitats de Catalunya i de tot l’estat.
A l’estand també es va projectar un nou vídeo amb imatges de 18 companyies que van fer
arribar els seus vídeos per a aquesta ocasió.
Missió del circ català a Bèlgica (30 setembre - 2 octubre)
Amb els objectius de promoure la presència del circ català a Bèlgica, descobrir com
s’organitza la indústria del circ a Bèlgica i establir contactes entre entitats homòlogues,
l’APCC va col·laborar amb l’ICIC en l’organització d’una missió del circ català a Bèlgica.
A la missió van participar 8 entitats de circ (dels àmbits de la formació, la creació i l’exhibició)
i representants de 4 departaments de cultura i educació implicats en el circ.
Durant els 3 dies es van visitar i/o conèixer les següents entitats i administracions:












École de Cirque de Bruxelles (Brussel·les)
École Supérieur Des Arts Du Cirque (ESAC) (Brussel·les)
Espace Catastrophe (Brussel·les)
Servei del Circ i les Arts De Carrer de la Comunitat Francesa Wallonie-Bruxelles (ValòniaBrussel·les)
Maison du Cirque (Valònia-Brussel•les)
Provinciaal Domein Dommelhof (Neerpelt-Flandes)
Circus Centrum (Gent, Flandes)
Vooruit (Gent, Flandes)
De Ploter (Ternat, Flandes)
Latitude 50º (Marchin, Valònia)

Exposició de l’APCC
Dins del actes de la Setmana del Circ a la Barceloneta organitzats pel
Centre Cívic del barri, s’ha pogut veure del 15 al 20 de març part de
l’estand-exposició sobre el circ de l’APCC.
El mes de maig també es va poder veure l’estand-exposició sobre el
circ de l’APCC dins del Festival Trapezi de Vilanova i la Geltrú, en
concret, dins del punt d’acollida i informació.

LA CENTRAL DEL CIRC: Fàbrica de creació
L’APCC ha continuat al capdavant de la gestió de La Central del Circ, espai de creació de
circ de Barcelona. Aquest any podem destacar els següents nous programes:
-

residències de creació amb suport de La Central, en col·laboració amb Antic Teatre,
Can Felipa i Le Samovar (París): 3 companyies beneficiades
acompanyament en gestió: beca per a dos productors residents
2 mostres de companyies residents “En ebullició”
propostes de formació en col·laboració amb altres entitats de professionals: 1 curs
projecte de creació comunitària amb el Centre Cívic Besós

D’altra banda, han continuat programes ja engegats en anteriors anys com:
- entrenament i assaig: 175 usuaris
- residències de creació en lloguer: 11 companyies
- formació en tècniques de seguretat, disciplines i continguts més artístics: $ cursos
- 3 laboratoris de creació “En procés”
- II edició Cicle Tertúlies de Circ: 4 tertúlies
Durant aquest any s’ha treballat en la seu definitiva de La Central del Circ, que s’obrirà el
primer trimestre del 2011: s’ha elaborat el Pla d’Equipaments, s’ha fet el seguiment de les
obres i s’han realitzat nombroses visites de protocol amb institucions, socis i altres
equipaments circenses i escènics.

En ebullició

Tertúlia de circ Espais autogestionats

Curs de teles

Entrenament i assaig

Espai definitiu

Espai definitiu

Projecte de cooperació Québec-Catalunya
Dins del projecte de cooperació Québec-Catalunya, engegat el febrer de 2008, s’ha portat a
terme el Projecte Fibonacci, una residència de creació amb 14 artistes (7 canadencs / 7
catalans) escollits entre els músics, ballarins i artistes de circ. La residència va tenir lloc
durant 3 setmanes, entre el 8 i el 28 de novembre, a La Central del Circ, i van culminan
amb 4 actuacions en públic.
El projecte va estar organitzat per La Central del Circ i el Mercat de les Flors, i va comptar
amb el suport del Consell Nacional de les Arts de Catalunya,Ministère de la Culture, des
Communications, et de la Condition féminine du Québec, Ministère des Relations
Internationales du Québec, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Conseil des Arts du
Canada, i l’Institut Français de Barcelona.
A les presentacions públiques hi assisteixen gairebé 1000 persones i l’espectacle obté
un gran ressò mediàtic i molt bones crítiques (veieu Recull de premsa). Arran del projecte
s’organitza també una presentació pública al final de la 1a setmana de creació, dins de
l’Escola de l’Espectador organitzada per l’Espai Brossa, i una tertúlia dins del Cicle de
Tertúlies de La Central.

Projecte Transmission

TRANS-Mission és un projecte finançat pel programa europeu Culture de col·laboració de 4
centres de creació europeus (Espace Catastrophe (Brussel·les), La Grainerie (Toulouse),
La Central del Circ (Barcelona) i Zelig (Torí) per a millorar les pràctiques de suport a la
creació, a la producció i a la difusió en el sector de circ contemporani. 4 companyies són
escollides en una convocatòria per ser acollides en Residència de Creació per cada entitat
sòcia durant uns períodes de màxim 5 setmanes cadascuna (durada total de 5 mesos).
Aquest 2010 s’ha concedit el projecte i s’han fet diverses reunions per preparar l’activitat del
2011.

El projecte de cooperació europeu Circ-que-o!, finançat pels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del programa de cooperació
Interreg IVC, promou la realització d’accions i activitats en el sector del circ en els àmbits de
la formació, creació, difusió i exhibició en els territoris transfronterers de Catalunya, Aragó i
Midi-Pyrénées durant els anys 2009, 2010 i 2011. Està organitzat per 8 socis, entre els quals
trobeml’APCC.
Aquest 2010 les accions participades per l’APCC han estat:
-

Programació d’espectacles a La Central dins de Circ en Transhumància (23 de maig)
amb La Main s’affaire, Circ Pistolet, Margallo i Daraomaï
Café-tertúlia a l’entorn dels processos creatius (24 maig)
Camins emergents: de difusió de petites formes artístiques (formes curtes i números)
on han participat 18 programadors i 13 companyies
Camins de creació. Residència de creació amb la companyia “Enfila’T i l’espectacle
“Plecs”

Daraomai

La main s’affaire

Margallo

Circ pistolet

