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Aclariment de l’annex
El programa d’activitats de l’APCC te una amplitud i abast considerable
pel que de igual manera que vam presentar un la sol·licitut d’ajut amb
un annex, afegim al projecte un nou annex on es detalla la trajectòria i
missió de l’entitat , així com els objectius, resultats, activitat i indicadors
d’avaluació del programa d’activitats per l’any 2015, que s’han
estructurat segons les següents línies de treball:

-

FORMACIÓ
EINES PER LA PROFESSIONAITZACIÓ
DIFUSSIÓ
COHESSIÓ DE SECTOR
DIALEG
PASSOS PER LA INTERNACIONALITZACIÓ
2015 UN ANY D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
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Presentació
Deu anys després de la nostra constitució des de l’Associació de
Professionals de Circ de Catalunya (APCC) continuem treballant en la
promoció i difusió del circ i participant activament de la vida cultural,
social i econòmica del país.
Són temps realment complicats per la qual cosa la nostra prioritat és
posar imaginació i treball per a representar al sector.. Som una entitat
jove i tenim molts assumptes per desenvolupar, així que tota la nostra
acció va adreçada a servir al sector, amb el convenciment que el treball
continuat, tranquil i insistent porta a resultats que en aquests moments,
sense ser brillants, posen les bases del treball futur pels nous reptes que
se’ns plantegen a mig termini.
Continuem treballant en els nostres objectius bàsics de divulgació
reforçament del sector del circ i malgrat els dràstics ajustaments manté
una presencia important en la vida cultural del país, en el propi sector del
circ i gestionant un equipament com la Central, veritable centre
aglutinador de les arts circenses al sud d’Europa i generador duna
activitat continuada i molts cops frenètica que la en un dels principals
pols d’atracció de creadors, artistes i companyies professionals, del
país, l’estat i el continent.
El 2015 ha estat per a l ‟APCC un any d’activitat orientada per un costat
a celebrar els nostres primers 10 anys com a Associació i a seguir
divulgant el circ, consolidar, ajudar i
fer créixer la professió en
moments difícils i fomentar una major presència del sector en el camp
de la cultura i en la pròpia societat.
El nostre treball continua
desplegant
un seguit d’activitats que
s’inscriuen en els camps de la interlocució amb les administracions, la
formació, la creació, la producció, els marcs fiscal, jurídic i laboral,
intentant a incidir com a sector en el camps de circuits, d’exhibició i
difusió, així com la formació, amb un mirada especial al camp de la
internacionalització .
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Seguim practicant un diàleg continu, sincer i a vegades difícil amb el
Govern amb la voluntat de desplegar el Plans que tenim per endavant.
La poca concreció de les mesures que plantejava el Pla Integral de Circ
2012-2015, fa que ara ens prenem un periode de reflexió d’uns mesos
per decidir com tirar endavant.. Amb un índex d’objectius acomplerts
molt baix, desitjaríem no tronar a iniciar un procés sense futur clar.
Malgrat això continuem treballant en la Comissió d’Internacionalització
i la de seguiment pressupostari.
L’entitat compta actualment amb 289 socis, provinents de totes les
branques del circ: artistes, formadors, gestors, empresaris, tècnics i
periodistes.
Com a entitat hem participat de nou a les fires Trapezi i Mediterrània de
Manresa, amb un estand paraigües per oferir-lo al soci com a aparador i
plataforma de promoció per donar a conèixer els seus projectes, i hem
seguit treballant amb la Generalitat i l’Ajuntament de Reus, per intentar
millorar en la Taula de seguiment del festival Trapezi.
L´APCC seguim consolidant la XECC, la Xarxa d'Espais de Circ de
Catalunya, xarxa que agrupa espais/centres on d'una manera habitual
s’hi desenvolupen activitats al voltant del mon del circ des del punt de
vista formatiu, de producció o exhibició, o siguin publiques o
privades, estan repartides per tota la geografia catalana.
Des de l’APCC continuem participem activament de xarxes d’entitats de
circ d’àmbit nacional, i hem estat plataforma activa per la recuperació de
CIRCORED, federació estatals d’Associacions de Professionals de Circ,
que després d’un primer intent de fa tres anys, s’ha pogut finalment
constituir i legalitzar. L’APCC n’ostenta la presidència. En aquests fòrums
l’APCC exporta i promou el valor i l’excel·lència
del circ català i
consolidant-se com a principal representant dels professionals del circ a
Catalunya, així com el treball continuat, solidari i sinèrgic, amb altres
associacions professionals del camp de la cultura
amb qui compartim
camins i objectius com són l'AADPC, l'APdC i la TTP, per tal d’oferir a tots
els socis de les associacions eines de professionalització i capacitats
organitzatives.
En el camp de la internacionalització a més de mantenir web de recursos
per la Internacionalització, www.circat.cat, hem organitzat una trobada
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d’Associacions de Professionals de Circ Europees, amb la presencia de 8
associacions provinents de Suissa, Suècia, Finlàndia, França, País
Valencia i Andalusía per parlar de temàtiques d’interès comú.
Malgrat les dificultats, continuem treballant el sector formatiu, i des l
“APCC hem organitzat el cinquè cicle de Formació de Formadors amb
4 monogràfics amb gran afluència de participants.
Finalment, l'APCC continuem fent un esforç en incidir en la difusió i
visibilitat del sector, invertint en buscar noves formes i canals de
comunicació per fer arribar a nous públics, i l’any 2015 s’han
desenvolupat els actes de celebració del 10e aniversari de la nostra
fundació, amb un programa d’actes intens i divers: trobades de
disciplines, exposicions, reunió de la Federació d’Associacions Espanyoles
de Circ, Trobada d’Associacions Europees, Festa Popular, Canal propi a
Youtube dels 10 anys,....
En relació a la gestió i finançament de l’entitat, l'APCC continuem r
afrontant les dificultats del moment actual amb prudència i seriositat.
Hem Intentat de potenciar la complicitat social mobilitzant persones
compromeses amb la nostra missió perquè donin aquest plus que
professionalment no podem mantenir per costos. Intentem racionalitzar
i estalviar costos sent més eficients amb estratègies de cooperació i
col•laboració amb moltes altres entitats intentar aprofitar les sinergies
per tal de seguir treballant per mostrar l’impacte social i econòmic de la
nostra activitat.
Continua el nostre repte, treballem de valent en condicions complicades,
però ens en sortirem!!!
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L’entitat
L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) ha celebrat
enguany els deu anys d’existència. Deu anys treballant per la promoció i
difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i orientant
la nostra activitat a divulgar el circ per fer créixer la professió i fomentar
una major presència en la cultura i en la societat.
Per aconseguir-ho, despleguem un seguit d’activitats que s’inscriuen en
els camps de la interlocució amb les administracions, la formació, la
creació, la producció, els marcs fiscal i laboral, els circuits d’exhibició, la
difusió i el patrimoni històric.
L’APCC s’erigeix com l’entitat representativa del sector circense a
Catalunya i cohesionador de professionals, entitats i iniciatives de circ.
L’entitat compta actualment amb 289 socis, provinents de totes les
branques del circ: artistes, formadors, gestors, empresaris, tècnics i
periodistes.
Ubicada al districte de Sant Martí de Barcelona, però amb una clara
vocació de servei territorial i amb organització d’activitats per tot el
territori català, i amb alguns projectes, amb un clar component de
projecció internacional.
Pel que fa a la gestió i finançament de l’entitat, l’APCC en els darrers
anys seguim
implementat canvis estratègics que ens garantitzen
possibilitats en moments complicats. Potenciem la complicitat social
mobilitzant persones compromeses amb la nostra missió perquè donin
suport amb dedicació de temps i recursos econòmics per fer realitat els
nostres objectius. Hem treballat per desenvolupar noves competències
en els equips que formen part de l’organització. Treballem molt per
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arrencar projectes i mostrar la utilitat social del projecte a les
Administracions i demostrar-los la nostra capacitat d’emprenedoria per
animar-los a participar-hi com a col·laborador. Estalviem costos intentant
de ser més eficients amb estratègies de cooperació i col·laboració amb
d’altres entitats i complementant, per tal de seguir treballant per mostrar
l’impacte social i econòmic, la nostra activitat.
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El projecte presentat a subvenció:
Objectius, resultats i entitats col·laboradores
El programa d’activitats i serveis impulsats des de l’Associació de
Professionals de Circ de Catalunya plantejats per aquest 2015
intentem que complementin, i alguns cops supleixin, les propostes que al
sector li que arriben des de les institucions.
En temps difícils imaginació i continuïtat. Som una entitat jove i tenim
molts assumptes per desenvolupar, així que tota la nostra acció va
adreçada a servir al sector, amb el convenciment que el treball continuat,
tranquil i insistent porta a resultats que en aquests moments, sense ser
brillants, posen les bases del treball futur pels nous reptes que se’ns
plantegen a mig termini.
CONEIXEMENT I RECURSOS
Per intentar pal•liar les profundes mancances del sector en formació,
l’APCC hem desenvolupat el programa destinat a la formació dels
professionals amb el cicle de Formació de Formadors, així com amb la
formació continuada en tots els àmbits de gestió i adreçada a socis i
persones vinculades al sector.
EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ
Per tal de posar eines a disposició dels creadors i garantir un model
efectiu de creixement, estabilitat i qualitat del sector del circ, l’APCC dins
el seu programa d’activitats hem seguit insistint en la consolidació de
l’oferta del cicle d’Eines de professionalització per als artistes de circ i
en trobades interprofessionals per a oferir eines i espais de debat als
professionals.
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DIFUSIÓ
L’APCC hem fet un esforç en la difusió del sector, invertint en buscar
noves formes i canals de comunicació per fer arribar a nous públics el
seu Pla d’Activitats. Aprofitant dates especials com el Dia Mundial del
Circ hem col·laborat amb entitats i institucions en l’augment decidit de la
visibilitat del sector i de les seves possibilitats.
INTERNACIONALITZACIÓ
Una aposta important són els esforços de l’Associació en els processos
d’internacionalització del sector, conscients que una de les millors
maneres de capejar el temporal és la possibilitat de treballar per tot el
mon amb una marca de prestigi i cada cop més apreciada com és la del
circ català.
El manteniment de la web per la internacionalització del sector,
www.circat.cat, ens proporciona una presencia i visibilitat exterior del
circ català considerable.
COHESSIÓ.
DIALEG
AMB
TOTS
ELS
AGENTS
I
LES
ADMINISTRACIONS
Hem intentat seguir desplegant una política cultural conjunta envers el
circ que reculli les noves realitats, necessitats i prioritats del sector, com
una dinàmica habitual. Hem treballat amb el departament de Cultura de
las Generalitat com amb
l’Ajuntament de Barcelona per tal de
desenvolupar el segon Pla Integral de Circ (2012-2015), que segurament
no ha estat un projecte gaire reeixit, així com l’intent d’establir acord
estratègics per a la cultura del circ a mitjà, curt i llarg termini
Conscients de la importància cabdal de la creació de circuits regulars de
distribució i explotació dels espectacles i de la difusió d’espectacles de
circ, des de l’APCC hem treballat amb administracions per donar
visibilitat al sector trobant espais de promoció del circ a les Festes de
la Mercè i en les sessions de discussió del Programa.cat
Durant aquest any continuem treballant amb l’Ajuntament la creació i
implementació d’un protocol i uns espais per a poder per
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presentar espectacles de carrer a la gorra. Conjuntament amb la
resta d’Associacions i l’Ajuntament de Viladecans, hem ajudat a posar en
funcionament Espai de Carrer a Viladecans, com a formula de difusió
de companyies emergents.
El diàleg constant és la base del nostre treball, i durant l’any 2015 ho
hem fet constantment amb tot els agents que treballen el camp de les
arts escèniques, programadors d’espais, productors d’espectacles,
directors d’equipaments nacionals, per tal d’apropar i donar a conèixer el
nostre sector amb l’objectiu d’aconseguir fluïdesa de relació i
aprofitament de possibilitats.
TREBALL EN XARXA
Participem activament a les xarxes d’entitats de circ, tant en
l’àmbit nacional, estatal com internacional exportant i promovent el valor
i l’excel•lència del circ català, consolidant-nos
com a principal
representant dels professionals del circ a Catalunya i promovent també
Barcelona com a capital de circ.
En són un bon exemple la participació com a membre fundador i
activador aquest 2015 de la nova CIRCORED la Federació d’Associacions
de Professionals de Circ Estatal, finalment a principis d’aquest 2016 ha
estat registrada y d’alguna manera adquirim una cobertura legal que fins
ara no teníem.
Mitjançant la Central
seguim participant de Xarxes Europees com
Circoestrada o d’altres programes que ens garantitzen presencia i
visibilitat a nivell internacional.
UN ANY DE CELEBRACIÓ
L’any 2015 ha significat una important activitat extraordinària per
l’Associació. La celebració dels 10 anys amb tot un seguit d’actes que es
relacionen posteriorment així com la celebració especial al Parc de la
Ciutadella de Barcelona de l’acte central del Dia Mundial del Circ van
afavorir la presencia i visibilitat del sector d’una manera més intensa en
mitjans de comunicació i en la vida cultural d’aquest any.
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OBJECTIUS
-

-

-

-

Millorar la cohesió social del sector
Promoure l’associacionisme i el voluntariat
Fomentar valors socials i culturals a través del circ
Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i
el sector privat.
Contribuir al desenvolupament de la trajectòria professional dels
creadors i ampliar les
oportunitats per al perfeccionament i
manteniment tècnic
Promoure la professionalització del sector i oferir un marc de
continuïtat i estabilitat de treball a les companyies de circ,
reforçant l’estructura empresarial de les companyies i explorant el
seu potencial d’inserció en el mercat
Donar suport a la recerca i la creació de circ
Facilitar l’exercici de la professió amb un marc legal adequat i les
condicions de seguretat necessàries
Afavorir espais de debat pel col·lectiu i la interrelació entre
professionals en l’àmbit de les arts escèniques
Impulsar la programació i explotació de circ de caràcter
professional en tot tipus d’espais escènics amb les condicions
adequades
Fomentar una major presència del circ a la societat i millorar la
consideració social de les arts circenses
Sensibilitzar les administracions i institucions culturals envers el
circ I promoure polítiques de desenvolupament del sector
Dignificar el circ i difondre la seva capacitat d’innovació escènica
Introduir el circ català en les xarxes culturals internacionals
Representar i cohesionar el col·lectiu circense i oferir serveis als
associats
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RESULTATS ESPERATS
Els resultats esperats pel sector del circ són:
-

Professionalització del sector i millora de les condicions laborals i de
seguretat
Millora de l’oferta formativa
Increment dels espais d’assaig i creació
Augment de les producció i coproduccions d’espectacles de circ
Millora dels circuits: augment de la programació estables, consolidació
dels festivals, coordinació de gires circenses, etc.
Sensibilització del públic en general envers el circ

Els resultats esperats per l’associació són:
-

Increment de la cohesió del sector i la representativitat de l’associació
Increment del nombre d’associats
Afluència de professionals a les activitats de l’APCC i a la Central de
Circ
Millora dels serveis als socis
Treball en xarxa de les entitats involucrades
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ENTITATS COL·LABORADORES






























Institucions
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
CatalanArts
Servei de Desenvolupament Empresarial-SDE
Institut Ramon Llull
Institut Català d’Empreses Culturals
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Consell de la Cultura de Barcelona
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)
Servei d'ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (INAEM)
Entitats sectorials de l’àmbit català
Gente colgada
Associació El circ petit
Escola de circ Rogelio Rivel
Ateneu Popular 9 Barris
Circ de les Musaranyes
Boca nord
El galliner
El Almacen
Antic Teatre
Centre de formació teatral
Associació La Llançadora
El Negro y el Flaco / Piccolo cirkus espai de creació
Escola de circ infantil Quina Gràcia
Espai de Circ Cronopis
La Sala Espai de circ i dansa
Tot Circ
RAI Arts
Teatro Estudi Víctor Hernando, La Riereta
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Son circ
Cal Clown
Circ menut
Tub d'assaig 7,70
La Central del Circ
Aula Municipal de Teatre
Centre Cívic Cotxeres Borrell
INEF Catalunya LLeida
INEF Catalunya Barcelona
La Crica Associació de circ
ntlades de Sort
Sac d'espectacles
Bolivia Nau
Ca l'Estruch
Circ Cric
Enclave
La Circoteca
La nave espacial
Roca Umbert
Abralacarpa
La Bonita Producciones
Entitats sectorials d’àmbit estatal
Asociación Sa Carpa (Illes Balears)
Asociacion de Malabaristas (Madrid)
Pista Cinco (Galícia)
Associació de Professionals de la Comunitat Valenciana (Comunitat
Valenciana)
Malabaracirco (Cantàbria)
Zirkeus (País Basc)
Asociación de Circo de Andalucía (Andalusia)
CIRCORED-Federacion de Escuelas de Formacion Profesional en Artes de
Circo (FEFPAC)
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Entitats sectorials d’àmbit internacional
La Tohu
La Maison du Cirque
La Grainerie
Hors les Murs
Face























Associacions professionals
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Associació Catalana de Crítics d’Art
Associació Col•legial D’escriptors De Catalunya
Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica
Associació d’Escenògrafs de Catalunya
Associació d’escriptors en llengua catalana
Asociación de Fotógrafos Profesionales de España
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
Associació de Professionals de Circ de Catalunya
Associació Professional de Gestors Culturals de Catalunya
Associació de Músics de Jazz
Associació Professional d’Il•lustradors de Catalunya
Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya
Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya
Guionistes Associats de Catalunya – Sindicat de guionistes de Catalunya
Galeristas Independientes de Arte de Cataluña (Gic)
Associació Professional de Teatre per atots els públics
Unió de Músics
Organització Sindical de l’Espectacle de Catalunya
Xarxa d’Espais de Producció D’art Visual De Catalunya
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LINIES DE TREBALL
A.

La Formació: Coneixement i Recursos

Cicle Formació de formadors de circ
Per intentar pal·liar les profundes mancances del sector en formació i
oferir eines de professionalització, perfeccionament i suport als
professionals, l'APCC oferim des de fa 7 anys formació contínua per
a artistes de circ de tot l'Estat. En total ha programat 18 cursos
de disciplines circenses i de 3 de seguretat.
El programa 2015 ha estat dissenyat per una comissió integrada per 14
formadors especialistes en formació de circ que han estructurat la
formació en mòduls i han concretat els continguts i escollit al professorat.
Comissió:
Antonio Alcántara, (Ateneu Popular de 9barris), Albert Bordonada
(responsable d'activitats de La Central del Circ. Fàbrica de Creació de
Circ de Barcelona), Tere Celis (presidenta de l'Associació de Circ Rogelio
Rivel), Elisabet Coll (Cronopis) , Alberto Feliciate, Juan López (artista de
circ i formador), Ariadna Martí, Andrea Martínez (El Circ Menut), Mercè
Mateu (INEF), Anna Montserrat (artista de circ i formadora), Pep Mogas
(La Llançadora), Marcel. lí Puig (gerent del Centre Cultural Ton i Guida),
Pili Serrat (professora de l'Escola de Circ Rogelio Rivel), Serena Vione (El
Circ Petit).
Els cursos que s’han desenvolupat aquest 2015 són:
Primers auxilis al circ
21 i 22 de març a la Central de Circ
Professor: James Wellington
James Wellington, màster en Fisioteràpia Esportiva per la University
College London, cap de fisioteràpia al Circus Space de Londres durant 6
anys, cap de fisioteràpia de les cerimònies d'inauguració i clausura dels
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Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres i actual director de "Perform
Health Ltd", una empresa que proporciona serveis de fisioteràpia i
massatge
esportiu
al
sector
de
les
arts
escèniques.
L’acompanyarà Jeremy Unwin, amb 20 anys d’experiència en
l'ensenyament de primers auxilis d'emergència en l’entorn d'arts
marcials, gimnàstica i escalades, i metge de medicina d'urgències
(industrials i ocupacionals), metge de capçalera i metge de medicina
xinesa tradicional.
Inscrits: 15

Curs de Primers Auxilis II

Didàctica i Pedagogia dels
d’Equilibris

Pedagogia i didàctica aplicada al circ
25 i 26 d’abril a la Central de Circ
Professor: Patrick Pinchon
Patrick Pinchon, artista i mestre amb experiència amb alumnes des
dels 3 anys fins a l’edat adulta, en l’àmbit escolar i extraescolar i
formador de formadors de l’Associazione Giocolieri e Dintorni (G&D).
Total Inscrits: 9

Pedagogia de l'acrobàcia
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17 i 18 d'octubre a la Central de Circ
Professor: Alberto Feliciate
Alberto Feliciate ha estat gimnasta esportiu i formadors de gimnastes,
acròbata i malabarista i especialista d'acció. És formador des de fa 25
anys i porta més de 10 anys com a professor de l'escola de Circ Rogelio
Rivel i actualment n’és membre de la Junta Directiva i de l'equip de
Coordinació Pedagògica. Paral·lelament ha impartit classes de formador
de formadors per a associacions de circ de Saragossa (AMZ), Alacant
(Donyet Ardit), Bilbao (Flik flak), entre d'altres. És coordinador de l'equip
de formadors d'acrobàcia de l'APCC des de 2012.
Nombre d’inscrits: 19
Didactica I Pedagogia dels Equilibris sobre objectes
28 I 29 de Novembre a la Centralde Circ
Professorat: David Marfil, Álvaro Guerrero i J.L.Montero
Álvaro Guerrero: artista i formador de circ a l’Escola Infantil i Juvenil de
Circ de l’Ateneu Popular de 9 Barris, ha estat professor d’Equilibris sobre
Objectes a l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Amb una extensa trajectòria en
projectes de circ social, ha treballat amb una gran diversitat de tipologies
d’alumnes i específicament amb perrsones amb diversitat funcional.
J.L. Montero “Skate”: artista i formador de circ a l’Escola Infantil i
Juvenil de Circ de l’Ateneu Popular de 9 Barris, ha participat en diferents
projectes de circ social i també com professor d’Equilibris sobre Objectes
i coordinador dels Tallers exteriors de l ’Escola de Circ Rogelio Rivel,
David Marfil “Txupi”: artista i formador de circ, ha col•laborat amb
l’Escola Infantil i Juvenil de l’Ateneu Popular de 9 Barris en cursos
puntuals i projectes de Circ Social, és professor d’Acrobàcia i Equilibris
sobre Objectes a l’Escola de Circ Rogelio Rivel, tant a l’Escola de
Formació Professional, com als cursos regulars, intensius, monogràfics,
circ social i circ familiar. Ha impartit classes tant a nivell de formació
base com d’especialitat, dins d’un ampli ventall de tècniques circenses.
Es fundador i director de l'Escola de Circ Saltimbanqui.
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Nombre d’inscrits: 11
L’enquesta que fem anualment de satisfacció dels cursos entre els
alumnes, dona enguany una nota mitjana superior a 8.

B.

EINES PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ

L’APCC treballa des dels inicis de la seva constitució per professionalitzar
el circ per moltes i variades raons: manca de formació tècnica superior,
nombre de professionals de la producció, la distribució, o la gestió
administrativa insuficient, etc. És per aquests i altres motius que
generalment l’artista es veu obligat a desenvolupar moltes tasques a
banda del seu treball creatiu –des de la part tècnica (ancoratges, llum,
so, etc) a la producció o la distribució– sense formació específica ni
experiència sobre aquests àmbits.
Hi ha dins el sector del circ, i sobretot al voltant de companyies
emergents i de nova creació, força desconeixement sobre temes bàsics a
l’hora de produir i difondre un espectacle mitjanant el circuit. Al mateix
temps, existeixen també buits dins el món de la cultura i en l’entorn
laboral on els professionals de circ poden exercir la seva feina (com a
artistes, formadors o empresaris).
Per tal de pal•liar aquests dèficits, l’APCC desenvolupa diverses accions
amb la voluntat de posar a la disposició dels creadors eines i informació
d’interès per a l’exercici de la seva professió: butlletins, documentació,
trobades
professionals
i
fitxes
pedagògiques,
assessorament
personalitzat.
Sessions formatives professionals
Adreçades únicament als nostres associats i/o al nostre sector, o
organitzades conjuntament amb la resta d’associacions de professionals
de les Arts Escèniques, AADPC, ADPC o TTP, i adreçats a tots els
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professionals, organitzem un cicle de sessions formatives amb una
temàtica variada i d’interès per a tots.
2 de març de 2015
Aprofitar l’assistència a fires d’arts escèniques
S’hi ha d’anar? Quins són els objectius?. Com preparar-se?

9 de març de 2015
Ajuts del Departament de cultura. 4 xerrades:
Xerrada informativa de l’OSIC. Taller pràctic per demanar subvenció
OSIC.Xerrada informativa de l’ICEC. Taller pràctic per demanar
subvenció ICEC. Activitat organitzada pel Departament a la seu de Santa
Mònica.
28 de maig de 2015
Quant val la feina que faig?
Com calcular un catxet? Com calcular el valor de la meva feina? Com
facturar? Límits legals, cooperatives, etc.
Organitzat conjuntament per AADPC, ADPC, APCC i TTP a la seu de
l’Sgae a Barcelona.
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Quant val la meva feina a la seu de l’SGAE

28 d’octubre de 2015
Recerca de fons privats –
Com trobar patrocinadors. Com fer una campanya de crowfunding? Què
implica?
Com trobar coproductors?
Organitzat conjuntament per AADPC, ADPC, APCC i TTP a la seu de
l’SGAE a Barcelona

A la recerca de fons privats a la seu de l’SGAE
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2 de desembre de 2015
Novetats en la llei de cooperatives
aplicades a les arts
escèniques
Has pensat que una Cooperativa pot ser una millora en la teva
organització empresarial?
Organitzat conjuntament per AADPC, ADPC, APCC i TTP en col·laboració
amb fla Federació de Cooperatives de Catalunya a Barcelona
Trobades de la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya
Des de la seva creació per part de l’APCC a finals del 2012, la Xarxa
d’Espais de Circ de Catalunya (la XECC), formada ara ja per més de 20
espais de creació, exhibició i formació de circ d’arreu de Catalunya, ha
esdevingut una eina bàsica en la interrelació sectorial i territorial del mon
del circ.
Propostes conjuntes d’organització d’activitats i les sinèrgies que es
creen entre tots els membres faciliten un espai de relació continu i molt
útil en l’esdevenir del sector del circ. L’any 2015, hem continuat
impulsant i coordinant les trobades trimestrals de la XECC, amb l’anàlisi
continuat de problemàtiques i possibilitats, així com la continuïtat del
programa Circ en Família convocat conjuntament, per diversos espais
de la Xarxa.

Reunió de la XECC al Circ Cric

Espai de l’Escola Saltimbanqui a Vilanova

23

Trobada d’Artistes i Companyies de Circ de Catalunya
La major part dels socis de l’APCC són artistes (80%) i per aquest motiu,
i en el marc de les Trobades Interprofessionals, s’ha organitzat la tercera
edició de la trobada d’artistes i companyies de circ, oberta a tot el sector,
no tan sols a socis. L’any passat hi van participar 24 profession
L’objectiu de la Trobada és establir un espai de coneixement i
reconeixement i, alhora, de diàleg per donar veu a les seves
problemàtiques i establir sinèrgies i estratègies comunes per mirar
d’avançar en les solucions.

Trobada d’artistes 2015

Assessorament bàsic
Durant l’any 2015 des de l’APCC hem seguit oferint un servei continuat
d’assessorament al soci. Mitjançant un conveni de col·laboració amb les
empreses residents al Viver d'Iniciatives de Circ de La Central del Circ
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oferim als associats de forma gratuïta assessorament bàsic sobre
dubtes puntuals relacionats amb l'exercici de la seva professió:
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; estratègies de producció (residencies de creació,
coproductors, etc); estratègies de difusió (suports de comunicació,
circuits, etc); contactes de professionals relacionats amb la producció, la
gestió i la distribució.
En total s’han fet 16 assessoraments amb una valoració per sobre de 8.

Assessorament a Circulant

Cal destacar que aquestes sessions d’assessorament tenen una durada
d’una hora i sovint inclouen dubtes sobre diverses parts del procés de
creació
i/o
comercialització
d’un
espectacle
o
projecte
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Assessorament especialitzat

(laboral, jurídic i fiscal)

Mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Actors
i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), els socis de
l’APCC disposen de manera gratuïta d’un servei d’assessorament en
temes jurídics, fiscals, laborals i drets de la propietat intel·lectual
amb un gabinet d’advocats especialitzat en arts escèniques, servei
que durant l’any 2015 s’ha seguit utilitzant assíduament.
Aquest servei és fruit del treball de l’APCC per enfortir vincles i
col·laboracions amb altres associacions professionals (d’actors i
directors, de dansa, de música, etc.) què es procura treballar en
xarxa i compartir i optimitzar els coneixements d’assessors
especialitzats, i en l’organització conjunta de sessions formatives com
hem vist abans
11 associats han utilitzat aquest servei durant el 2015.

C-

DIFUSIÓ

Biblioteca de fitxes pedagògiques
Des de 2008 hem anat sempre acompanyant de fitxes pedagògiques
tots els cicles de conferències i xerrades que hem anat programant.
Aquestes fitxes recullen la informació de forma clara i sintètica, i
serveixen com a eina de consulta. Actualment la biblioteca de fitxes
pedagògiques de l’APCC compta ara amb 32 documents, a disposició
dels socis a través del web de l’APCC (àrea privada de socis) i també
són utilitzats en les consultes d’assessorament.
Difusió del circ català mitjançant la web www.apcc.cat i els
butlletins professionals i generals
Aconseguir que el circ es difongui per tots els territoris de parla
catalana és un dels objectius prioritaris de l’APCC si es vol garantir la
captació de nous públics, així com mantenir i fidelitzar els públics
actuals. L’APCC ha fet un esforç en els darrers anys en l’ús de les
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noves tecnologies i en el disseny de programes d’activitats que
apropin a la societat la cultura circense. Les següents accions en són
un exemple.
Durant el 2015 hem continuat implementant, documentant i
generant notícies i continguts al portal de referència d’informació
sobre les arts de circ a Catalunya a través del dominis www.apcc.cat.
Durant l’any 2015 hem hem fet arribar a socis i sòcies: 67 butlletins,
amb una mtjana de més d’un 40% d’obertura , que per els butlletins
d’aquestes característiques és un nombre molt elevat.
Pel públic en general duran el 2015 n’hem enviat 23 i de Noticies
n’hem generat 217 notícies
Els butlletins electrònics són un recull d’informacions d’interès per als
professionals associats (artistes, productors, tècnics, programadors,
etc.) per a l’exercici de la seva
professió. Aquest recull
d’informacions es difon a través del correu electrònic amb una
periodicitat constant (a partir de 2014 un cop per setmana) i les
informacions es pengen al web de l’APCC (www.apcc.cat) amb la
voluntat de facilitar-ne la lectura i l’arxiu.
En aquest sentit, cal destacar en aquests butlletins s’ha inclòs
informació sobre
convocatòries nacionals i internacionals
(festivals, programació equipaments, residències, etc), ofertes
de feina, i multitud de informacions dins el bloc d’informacions
d’interès (difusió de directoris i catàlegs d’arts escèniques, venda i
lloguer de material, premis, etc). L’APCC envia els butlletins amb
informacions d’interès pels associats , ofertes de feina, ajuts,
convocatòries, propostes de formació, notícies de circ, informacions
d’interès......
Aquest tipus d’informacions són un exemple de servei al soci, un
suport i un acompanyament que els ajuda en la planificació dels seus
projectes. Des de l’APCC es procura fer-los arribar informació útil per
al seu desenvolupament professional, des de cursos de formació a
convocatòries o informacions sobre premis i/o ajuts. És d’aquesta
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manera com s’intenta facilitar l’accés a aquestes informacions a un
col·lectiu que sovint no disposa de personal administratiu i de gestió
en els seus projectes que s’encarreguin del treball d’oficina
De la web Circat.cat, el seu directori acull en aquest moment a 75
companyies i un total de 110 espectacles, que intentem que sigui el
màxim asuficient, encarregant-se del seu manteniment les pròpies
companyies
Presentació dels Censos professionals
Durant el 2015 hem presentat els dos censos realitzats amb la
col·laboració del Conca:
*Cens de formadors de circ
Des de la Comissió de Formació de l’Associació de Professionals de
Circ de Catalunya (APCC) , s’ha impulsat la creació d’un cens de
formadors de circ amb l’objectiu d’ identificar i quantificar el nombre
de formadors de circ que treballen Catalunya. Amb aquest cens
volem:
• Identificar i conèixer els formadors de circ que treballen a
Catalunya.
• Facilitar la comunicació, la relació i la cohesió entre els formadors
de circ.
• Donar una major visibilitat a tots aquests professionals.
• Defensar millor les seves necessitats davant les administracions.
• Crear un directori de formadors en els diferents àmbits i tècniques
de circ i fer-ne difusió entre la comunitat educativa i el públic en
general.
Durant el 2013 i el 2014 es van elaborar el censos i es va completar
la seva recollida de dades, tot i que aquesta recollida serà sempre
oberta per tal que sigui un document sempre actualitzat. Durant el
2014 l’APCC amb l’ajut del Conca en va fer l’anàlisi i a partir del
2015 n’ha fet difusió a través de la seva pàgina web. El cens és una
eina 2.0, és a dir, que en qualsevol moment i des de qualsevol lloc
serà consultable i ampliable.
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Presentació dels Censos de Formadors i espais de Circ a l’Ateneu de 9 Barris

*Cens d’espais de circ
Es va impulsar durant el 2014 l’APCC impulsarà un nou cens aquest
cop dels espais que ofereixen formació de circ.
Aquest cens té els següents objectius:
• Identificar i conèixer els espais que ofereixen formació de circ que
treballen a Catalunya.
• Facilitar la comunicació, la relació i la cohesió entre els espais.
• Donar una major visibilitat a tots aquests centres.
• Crear un directori de centres de formació que faciliti la recerca
segons els àmbits, les periodicitats i les disciplines, i fer-ne difusió
entre el sector de circ i el públic en general.
El cens recull dades sobre l’estructura, objectius, personal, recursos,
material i activitats dels espais.
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Premis de circ
Els Premis reconeixen i donen lloc al treball dels professionals, els
serveixen d’estímul i són al mateix temps un important element de
difusió per al guardonat. En aquest sentit, l’APCC defensa la
presència del circ amb una categoria pròpia en els principals premis
d’arts escèniques del país i col•labora en la concessió de premis.
El 2015 l’APCC s’ha implicat activament en el nou disseny dels
premis així com del seu acte de lliurament, i hem continuat
amb la dotació dels premis Millor Iniciativa del Circ a Catalunya i
Millor artista novell, aquest darrer a través de La Central del CircFàbrica de Creació de Circ
Hem continuat col·laborant en els Premis Ciutat de Barcelona
(Consell de la Cultura de Barcelona): el Consell de la Cultura de
Barcelona va incorporar l’any 2011 el Circ entre les quatre noves
categories als Premis Ciutat de Barcelona que anualment convoca
l’Ajuntament de Barcelona, a través del Consell de la Cultura de
Barcelona. L’APCC va obrir una línia de col•laboració amb l’equip de
l’organització dels Premis per treballar conjuntament en la tasca de
censar tots els espectacles de circ representats a la ciutat de
Barcelona al llarg del 2011.
Conveni espectacles a la gorra
Amb la voluntat d’ampliar els espais de difusió del circ i alhora, donar
visibilitat i formalitat a una forma d’exhibició inherent al sector, que
és el carrer, l’APCC ha seguit treballant aquest any el projecte de
creació i implementació del protocol i espais per a poder fer
espectacles de carrer a la gorra. Mitjançant una comissió l’APCC
ha fet la proposta concreta a l’Ajuntament de Barcelona, i actualment
es troba en procés de discussió.

30

Aquesta proposta es va implantar en un primer estadi a la ciutat de
Barcelona a partir de la celebració del Dia Mundial del Circ d rant el
mes d’abril a la Ciutadella, amb un resultats molt interessants.

Base de dades
L’APCC compta amb una àmplia base de dades del sector del circ a
nivell català, espanyol i europeu amb uns 3.900 registres. El 2011 es
van redactar i es van començar a aplicar els Documents de Seguretat
per a tots els fitxers compresos i es va elaborar un informe jurídic
sobre les bases de dades de les webs.
Part de la base de dades de l’associació és consultable en els diversos
directori de recursos de circ del web i són una eina bàsica per a la
difusió de totes les activitats programades.
El 2015 s’ha continuat mantenint i ampliant, sempre de forma
respectuosa amb la LOPD.
Hemeroteca
Les revistes especialitzades en circ i arts escèniques són una eina
molt útil per als professionals de circ. Ofereixen informació
actualitzada d’espectacles, espais d’exhibició (festivals, sales, centres
culturals), de formació i de creació, així com també reflexions
teòriques.
En l’actualitat, l’APCC rep puntualment 17 publicacions d’arts
escèniques. La majoria d’elles són catalanes i de la resta de l’estat
espanyol. Des de l’associació es recullen informacions per difondre als
socis i s’arxiven a l’hemeroteca.
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El 2011, es va habilitar un espai a la zona de lleure de La Central del
Circ per a totes aquestes publicacions, amb l’objectiu de promoure i
facilitar l’accés als usuaris de l’equipament.
Aquest 2015 l’APCC ha continuat oferint als seus socis la
possibilitat de consultar aquesta hemeroteca.

Espectacle a la gorra al Parc de la Ciutadella

Revistes - Espai de descans de la Central
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D- COHESIÓ DE SECTOR, DIALEG I INICIATIVES
CULTURALS
L’APCC, des de 2007 impulsa iniciatives i programes de
desenvolupament del sector ja sigui a través d’una gestió pròpia com
d’un acompanyament a la gestió de les altres entitats.
Els projectes més destacats que gestiona l’APCC són La Central del
Circ· Fàbrica de creació de Circ de l’Ajuntament de Barcelona i
projecte europeus de cooperació que nodreixen d’activitat al centre.
Aquests projectes compten amb un finançament propi i un equip de
gestió específic fora del pressupost d’activitats de l’associació de
professionals que aquí es presenta.
Gestió de la fàbrica de creació la central del circ
La missió de La Central del Circ és el suport a les arts del circ
acompanyant projectes artístics en els àmbits de la creació, gestió,
producció i difusió, afavorint el desenvolupament de noves
tendències artístiques i generant sinèrgies amb les altres arts. La
Central del Circ és una fàbrica de creació que ofereix als
professionals de circ diversos espais dedicats a l’entrenament,
assaig, creació i producció de nous espectacles de circ, juntament
amb els recursos necessaris per gestionar-los.
Aquest any l’APCC continuarà gestionant La Central del Circ el seu
òrgan director en serà la Junta Directiva de l’entitat
L’APCC també treballarà activament per ampliar la xarxa de relació
amb altres equipaments d’àmbit local, nacional i internacional i la
implicació d’altres administracions en les activitats del centre.
Com ja s’ha dit altres vegades, el fet que La Central del Circ estigui
gestionada per l’APCC dota al projecte d’una riquesa, consens i
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implicació que va més enllà del d’una gestió d’un equip independent,
ja que l’APCC garanteix el contacte directe i constant amb el sector i
recull les sensibilitats de tots el col·lectiu. A la vegada, La Central del
Circ, en tant que gestionada per l’APCC, és reconeguda per tots els
professionals com un projecte comú, amb garantia de transversalitat,
visió global i voluntat de cooperació en tots els àmbits del món
circense.

La particularitat que suposa que La Central del Circ sigui gestionada
per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya és un valor
afegit inestimable, que fomenta el talent i la creativitat des d’un punt
de vista sectorial i global, estimulant les sinèrgies amb els altres
àmbits del procés artístic. D’aquesta manera, l’APCC dota al projecte
de continguts que van més enllà de la pròpia activitat del centre,
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enriquint la seva oferta i elevant el seu àmbit d’acció més enllà del de
la creació artística.

Diàleg amb agents i Institucions
Per desplegar una política cultural conjunta envers el circ que reculli
les noves realitats, necessitats i prioritats del sector, com una
dinàmica habitual. En aquest sentit cal destacar el poc profitós treball
conjunt amb el Departament de Cultura l’Ajuntament de Barcelona
i la resta d’administracions per tal de desenvolupar el segon Pla
Integral de Circ (2012-2015). Segurament la situació de crisi dels
darrers anys ha condicionat definitivament el desenvolupament dels
treballs amb el PIC i la poca concreció dels seus objectius, i d’alguna
manera ara s’ha d’obrir un període de reflexió per veure com
afrontem l’esdevenir a curt i mig termini en la nostra realció amb
l’administració i el paper que hem de desenvolupar tots plegats en
suport al sector.
Conscients de la importància cabdal de la creació de circuits regulars
de distribució i explotació dels espectacles i de la difusió d’espectacles
de circ, l’APCC i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona treballen conjuntament per donar visibilitat al
sector trobant espais de promoció del circ a les Festes de la Mercè.
Durant aquest any hem continuat treballant amb l’Ajuntament la
creació i implementació d’un protocol i uns espais per a poder
per presentar espectacles de carrer a la gorra.
Alhora des de l’APCC continuem amb el diàleg constant amb tot els
agents que treballen el camp de les arts escèniques, programadors
d’espais, productors d’espectacles, directors d’equipaments nacionals,
per tal d’apropar i donar a conèixer el nostre sector amb l’objectiu
d’aconseguir fluïdesa de relació i aprofitament de possibilitats.
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Participació en xarxes de circ estatals i internacionals
Federació Estatal d’Associacions de Professionals de Circ
(CIRCORED)
El maig de 2015 a Reus, durant el festival Trapezi, es va realitzar la
VI TROBADA ESTATAL D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE CIRC
amb l’objectiu de revisar, aprovar i signar els estatuts d’una manera
definitiva i poder optar a la legalització per part del ministeri coma
Federació estatal.
En aquesta trobada es van
designar els càrrec i l’APCC
ostenta la presidència i s’ha
encarregat de tot els procés de
legalització que finalment ens
han confirmat a primers de gener
d’aquest any.
La Federació ha quedat constituïda
legalment el 9 de gener de 2016 i
inscrita al A partir d’enguany doncs
l’APCC seguirà participant totes les
trobades per impulsar projectes
des de la nova plataforma

Assemblea Circo Red Maig 2015

Circostrada
Circostrada Network és una plataforma europea d’arts de carrer i circ,
dedicada a l'intercanvi d'informació, observació i desenvolupament
professional. Representant més de 50 membres de 17 països, la
xarxa treballa per desenvolupar l'estructuració i reconeixement
d'aquest sectors a Europa. HorsLesMurs, Centre Nacional Francès
d'Informació de les arts de carrer i les arts de lcirc, és la secretària
general de la xarxa.
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Participació a fires
Des de fa anys, l’Associació assisteix a fires i festivals de circ i arts
escèniques, de forma presencial amb materials de difusió i,
puntualment, també amb estand propi. Aquest any 2016 està
prevista l’assistència a FiraTàrrega,la Fira de Circ de Catalunya
Trapezi Reus i la Fira d’Arrel Tradicional Mediterrània, i a una
Fira Internacional a Dinamarca. Durant 2015 l’APCC ha muntat
dos estand paraigües per als seus socis, un a Fira Tàrrega i un altre a
Fira Mediterrània, i també hem tingut presencia al Trapezi de Reus.

Estand Fira Trapezi-Reus 2015

Estand al Parc de la Ciutadella 2015

Impuls de polítiques culturals
L’APCC treballa des del seu inici conjuntament amb les
administracions en la posada en marxa d’accions que signifiquin una
millora pel sector. Per això manté relacions amb els organismes
oficials i les forces polítiques per facilitar i vehicular les informacions
adequades sobre les problemàtiques i les necessitats dels sector i
defensar i actuar com mediador en els interessos generals i comuns
dels agents professionals de Circ de Catalunya.
L’APCC participarà en la redacció i implementació de diferents plans
estratègics, en diversos consells assessors i plataformes.
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Elaboració d’informes tècnics
L’APCC, en el marc de les polítiques culturals, actua com a entitat
consultora; estableix un diàleg permanent amb les administracions
per treballar conjuntament per a una cultura del circ central i potent
dins la societat, i adopta un paper d’assessor per fixar un marc
d’actuació de les polítiques públiques cap el circ definides des d’una
perspectiva oberta i en diàleg.
En aquest sentit i aquest 2016, l’APCC, en tant que associació
professional, per potenciar l’elaboració i definició d’un mapa de
col·laboració i cooperació interinstitucional, des del seu programari
analitzem les necessitats del circ i treballem per aconseguir millores
professionals i de reconeixement públic per a tot el sector redactant
el informes tècnics: Cens de companyies de circ i l’Enquesta als
programadors
Continuarem divulgant els censos presentats durant el 2015 en
col·laboració amb el Conca: Cens formadors de circ Catalunya i
Espais de formació de Circ de Catalunya.
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E

PASSOS PER LA INTERNACIONALITZACIÓ

Difusió del circ català i promoció internacional mitjançant la
web www.circat.com
Amb els objectius de reforçar la projecció i difusió nacional i
internacional i coordinar, unificar i complementar els diferents
directoris de professionals de circ en línia existents, l’APCC mantenim
desde l’any 2014 la web circat.cat amb l’objectiu de potenciar la
difusió i la visibilització internacional dels creadors de circ catalans.
Es tracta d’un web amb una estètica molt atractiva, a l’hora que molt
pràctica, que inclou un complet directori de les companyies i els
espectacles catalans amb possibilitat d’internacionalització. Per
aquest motiu el web estarà en català, castellà i anglès, i a partir del
2015 també en francès, i ha estat emolt vinculat a les xarxes socials,
ja que estarà vinculada a una pàgina de facebook.
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Enquesta Internacional de Cies: Durant el 2015 hem treballat en
la hom ologació de les enquestes a companyies amb els nostres socis
europeus, amb la idea d’unificar criteris per tenir dades fiables a tot
arreu. Suècia i Finlandia ja l’estan compartint, i intentem de
sociabilitzar els resultats ara a principis de 2016-01-26
Trobada Internacional d'Associacions Professionals: l’hem
realitzat dins els actes del 10 aniversari de l’Associació s’explica més
tard.
Hem participat de la Xarxa FACE : en les seves reunions anuals, i
engegant a Catalunya el Projecte Co-spectator: CARA A CARA, l’hem
anomenat i és un projecte de divulgació del circ, una mena de cita a
obscures entre un artista i una persona "normal", que van a veure
junts un espectacle sense conèixer-se abans. Queden al teatrecarrer-carpa i desprès han de discutir sobre allò que han vist i fer un
petit raport final (que pot ser escrit, en vídeo, en fotos,...).
A Catalunya l’hem portat a terme duran el darrers trimestre, y hem
tingut 10 parelles amb resultats molt positius i una distirbució
territorial (Girona, Terrassa, Manresa, Barcelona…..)
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F-

UN ANY DE CELEBRACIONS

10 ANYS D’APCC. Celebració pública del desè aniversari de
l’APCC
L’APCC es va fundar el desembre de 2014. Des de desembre de 2014
a desembre de 2015 hem celebrat els nostre desè aniversari amb tot
un seguit d’actes.
Jornada acrobàcia – 13 de març – Terrassa
Centre Cultural
100 participants
Estrena Catalunya de la pel.lícula “A ras del cielo”
Sessions teòriques amb Alberto feliciate, los Galindos y la Companyia
XY.
Estrena de l’espectacle Il n’est pas encore minuit... de la Companyia
XY
Jornades refundació de CircoRed 10 i 11 de Maig – Reus
Trapezi
Participació de representants de l’Associació de professionals de Circ
de la Comunitat Valenciana, Asociacion de Circo de Andalucia,
Associacio Profesionais do Circo de Galizia, i l’APCC. Assumim la
presidència i la gestió inicial.

Taula Rodona Jornada Acrobacia

10 Anys APCC

Master Class Jornada Malabars
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Trobada trapezi – 26 i 27 de setembre – Mataró
Cronopis (Mataró)
40 Participants
Sessió d’intercanvi, formació en lonxa, seguretat i en construcció de
material

Jornada de Trapezi a Cronopis

10 Anys Apcc

Festa a La Central del Circ

Festa dels 10 Anys – 2 d’octubre Barcelona
La central
Paella, concert, dj, videomaton de circ –
150 participantse, entre socis i pròxims al sector
Jornada Malabaris – 9 octubre – Barcelona
La Central
Masterclass+exhibició Stefan Sing,
Conferència Jean Michel Guy
Xerrada Asier Garnatxo,
30 participants a la masterclass i a la Xerrada.
90 persones a la conferència i l’exhibició d’Stefan Sing.
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International Circus association Meeting – 8 de desembre Barcelona
La Central
Associacions de Finlàndia, Suècia, Suissa, Andalusia, País Valencià,
representació de Hors le Murs –circostrada, IRL, Festival Trapezi,
ICEC, La Central
Videos: s’han editat uns 40 vídeos que recullen els que opinen
diferents artistes i persones lligades al món del circ sobre el circ
actual i el circ d’aquí a 10 anys i també vídeos recollint l’evolució de
l’Associació i del sector d’aquests darrers anys.
S’han donat a conèixer en el canal youtube i a través dels butlletins i
xarxes socials.

International Circus association Meeting – 8 de desembre -Barcelona
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Celebració del Dia Mundial del Circ 2015
L’activitat de celebració del Dia Mundial del Circ es concentrarà a
Catalunya entre el 10 i el 19 d’abril. I des de l’APCC es coordina una
agenda d’activitats que recull tota la varietat d’actuacions,
projeccions, representacions al voltant del Circ durant aquests deu
dies a Catalunya.

Taller de Circ al Parc de la Ciutadella Dia Mundial del Circ 2015

A Barcelona, i en commemoració dels deu anys L’APCC , Associació
de Professionals de Circ de Catalunya, ha celebrat d’una manera
especial el dia Mundial del Circ 2015, amb una gran festa popular la
tercera setmana del mes d’abril en un espai emblemàtic de la ciutat
de Barcelona : el Parc de la Ciutadella, i amb la participació
important de l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona.

Escalfament per l’entrenament obert

Dia Mundial del Circ a Alcarràs
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En total doncs han estat 63 activitats en 23 municipis, a càrrec de
100 companyies i entitats. Dins d’aquestes activitats trobem 44
espectacles, 100 funcions i 11 tallers per a grans i petits.

Lectura de del Manifest del DMC,
de Jorge Albuerne per l’Apcc,
amb Pepa Plana a Amposta

Entrenament Obert al Parc de la Ciutadella

Al Parc de la Ciutadella de Barcelona s’ha celebrat l’acte central, que
ha comptat amb un entrenament de Circ obert a professionals i
alumnes d’Escoles de Circ, coordinat per l’Escola Rogelio Rivel, un
taller de descoberta de circ per a infants, a càrrec de l’Ateneu Popular
9 Barris, i la lectura del Manifest del Dia Mundial del Circ, a càrrec de
l’artista i formador Jorge Albuerne, així com una programació de Circ
a la Gorra, amb la presencia de 10 companyies, embrió del que en el
futur podria ser una política possible de programació de Circ a la
Gorra, en diversos espais de Barcelona
Notícia resum web: http://www.apcc.cat/noticies/view.php?ID=745
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INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS
Els indicatius d’aquestes millores són diversos. Alguns dels paràmetres són:
-

L’opinió dels associats en el debat en comissions i assemblea.
L’opinió del sector en les xerrades sobre temes d’interès.
Les inscripcions dels professionals a l’oferta de l’APCC i de La Central del Circ.
L’índex d’assistència a les activitats obertes al públic general
La resposta del sector i del públic en general a les activitats promogudes per
l’APCC
Les estadístiques del Departament de Cultura sobre el sector, tant de gires com
de programació estable.
Les estadístiques del Departament de Cultura sobre les companyies de circ.
La presència del circ a les polítiques culturals
La presència del circ als mitjans de comunicació

Per avaluar les activitats proposades, l’associació realitza les següents accions:
-

Enquestes de satisfacció dels cursos a l’alumnat
Enquestes de valoració del programa anual d’activitats als socis
Consultes d’opinió als socis i professionals sobre el sector
Buidat de premsa

Els resultats de les avaluacions es poden consultar a:
-

Balanç anual del programes en la memòria de l’associació
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PLA DE COMUNICACIÓ 2015
Objectius
La missió de l’associació és fomentar, divulgar i normalitzar aquesta
el circ en totes les seves modalitats. Això requereix una important
aposta en les accions de comunicació a l’associació.
Els objectius específics del Pla de comunicació han estat
- Difusió de l’entitat
o Captació de nous socis
- Difusió de les activitats
o Captació d’alumnat i usuaris per les activitats ofertades
o Captació de públics en les mostres obertes
- Divulgació del sector
o Promoció de les cies i artistes associats
o Normalització del circ als mitjans de comunicació
o Major presència als mitjans de comunicació
- Públics
Els públics als quals hem adreçat la comunicació són:
-

Professionals i companyies de circ de Catalunya socis
Professionals i companyies de circ de Catalunya no socis
Professionals i programadors de circ i de les arts escèniques en
general
Administracions
Mitjans de comunicació
Públic en general
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Suports en l’entorn internet
Les principals eines comunicatives que permeten fer realitat el Pla de
Comunicació de l’APCC, i que recullen tots els objectius, públics,
àmbits de treball i activitats són les webs www.apcc.cat i
www.circ.cati l’entorn Web 2.0. (perfil a Facebook i Twitter, canal
de vídeos a blip.tv i youtube i galeria d’imatges fotogràfiques a
Picassa).
En aquest sentit destaquem:
Nova web d’internacionalització del circ català: web amb una
estètica molt atractiva, a l’hora que molt pràctica, que inclou un
complet directori de les companyies i els espectacles catalans amb
possibilitat d’internacionalització. Per aquest motiu el web eestà en
català, castellà i anglès i estarà molt vinculat a les xarxes socials. A
partir de 2015 també en francès.
Butlletins electrònics diaris: a partir de la informació rebuda via
correu electrònic, trucades i recerca a Internet, s’elabora de forma
gairebé diària un butlletí electrònic amb informacions d’interès
professional i d’accés restringit a socis (ofertes de feina, ajuts,
convocatòries, etc). Anualment se’n publiquen entre 150 i 200.
Butlletins electrònics setmanals oberts al públic en general: el
públic general, i prèvia subscripció lliure i voluntària, rebrà les
actualitzacions dels apartats Notícies i Agenda i un avís de les
actualitzacions dels apartats d’accés exclusiu als socis, però sense
poder accedir-hi. (ofertes de feina, ajuts, convocatòries).
Nou canal youtube APCC: el canal consta de 3 canals diferents:
Activitats APCC, arxiu espectacles de circ actuals i arxiu d’espectacles
I Activitats de circ dels anys 70, 80, 90 I 2000s i enguany els 10 Anys
de l’APCC.
Mail específic activitats pròpies APCC: la difusió de les activitats
es fa bàsicament a través del correu electrònic, amb un nou disseny
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acurat i coherent amb la imatge corporativa. Enviament a unes 1500
adreces de professionals.
Agenda per a mitjans de comunicació: elaboració,
propostes dels socis i de la Comissió de Comunicació,
temes “imperdibles” referents al circ català (tant en
l’exhibició com la formació o creació), dirigida
programes informatius i culturals.

a partir de les
d’una llista de
els àmbits de
als principals

Xarxes:
L’APCC a les Xarxes Socials
Al llarg del 2015, l’APCC ha impulsat la seva presència a les xarxes
socials com a millor mitjà de comunicació per posar-se en contacte
directament amb el públic interessat en circ, a més dels seus
associats. L’APCC compta amb presència a les dues xarxes més
importants: Facebook i Twitter.
Facebook de l’APCC
El 2015 l’APCC s’ha adaptat a les normatives de Facebook i ha
eliminat el perfil per centrar esforços en la pàgina oficial de
l’associació. Hem continuat creant xarxa amb la resta d’agents del
circ i arts escèniques presents a la xarxa i hem potenciat els nostres
continguts amb enllaços a les informacions de circ d’actualitat. Volem
que la nostra pàgina sigui referent per a les persones que es volen
informar en circ (agenda,continguts, etc). En aquest sentit,volem
destacar que hem crescut ens uns 300 seguidors.
Facebook de la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (la XECC)
La XECC també compta amb una pàgina de facebook, que s’actualitza
per part de tots els membres, amb les informacions sobre les seves
activitats. La pàgina està coordinada per l’Escola de Circ Rogelio
Rivel.
Twitter
A Twitter, hem potenciat la nostra presència, incrementant el nombre
de tweets i el seguiment de l’actualitat de la xarxa d’altres entitats de
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circ, amb un conseqüent increment del nombre de seguidors, que
quasi s’ha doblat fins arribar als 1.170. Twitter ens permet redifondre
l’actualitat d’equipaments culturals, notícies del sector, i a la vegada
fer un seguiment del dia a dia de les administracions i les novetats en
gestió cultural per donar-los a conèixer als nostres socis i sòcies.
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