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MEMÒRIA APCC 2021 
 

Introducció  

La memòria d’activitats de l’APCC té una amplitud i abast considerable pel qual 

confeccionen aquest annex. 

Aquest any 2021 ens havíem plantejat reforçar l’acció de l’entitat a partir de quatre 

conceptes o accions estratègiques:  

• Cohesionar el sector, per tal d’enfortir-lo per dins i fora.  

• Tenir cura i atendre les necessitats dels socis i sòcies, tot garantint la participació 

i atenent aquells subsectors més afeblits per la pandèmia i altres. 

• Compartir la informació, mitjançant transparència, formació i participació.  

• Il·lusionar amb nous reptes.  

En termes generals creiem que ho hem aconseguit. Són accions estratègiques de 

llarga durada, però enguany aquestes tenien una importància i una urgència 

específica. 

Fent un resum, hem col·laborat en reunions amb diferents institucions i hem 

participat de les Taules Interdepartamentals, malgrat que aquestes taules hagin 

desaparegut.  

Hem participat de taules de diàleg per a la contractació de companyies als teatres de 

la ciutat de Barcelona, hem participat del Consell de Cultura, hem valorat bases de 

subvenció, ajudes a la mobilitat i la revisió de les Fires estratègiques.  

Hem participat en reunions amb el CONCA, responent sempre a les seves demandes 

d’informació i hem col·laborat perquè tingués èxit el Cens de l'Artista.  

Hem fet propostes per millorar i adaptar al nostre sector el concurs de licitació per 

la Fira Trapezi de Reus.  

Hem parlat amb uns i altres per fer entendre la importància de la difusió de les arts 

del circ, amb reunions amb el cap de continguts culturals i el cap de Programes 

culturals de TV3. 
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Hem treballat de costat amb la resta d'associacions d'arts escèniques fent cursos, 

píndoles, accions, pensant estratègies conjuntes i desenvolupant una acció concreta 

amb l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya: “Trànsits”, una formació 

especialitzada per treballar les transicions laborals, malgrat que creiem que els i les 

professionals no tenen gaires ganes de sentir a parlar de transicions…  

Hem fet trobades de la XECC, trobades de formació, dotze reunions de junta ordinària 

i altres moltes d'extraordinàries.  

Hem fet reunions de la Comissió Ètica,  i hem plantejat un Reglament de Règim Intern 

i un Codi Ètic que de moment deixem aturat per continuar reflexionant, ja que hem 

hagut de fer front a d’altres temes molt sensibles que ens han implicat molta energia 

i un llarg procés de mediació. 

Hem organitzat una xerrada a l’espai professional de la Fira Trapezi. Vam parlar de 

territori, tema del qual també es va parlar a les Jornades de Sector. De les Jornades 

estem molt satisfetes i esperem iniciar una rutina anual d'escolta i diàleg. 

Hem dit adéu a algun soci, però n’hem conegut de nous i noves.  Ja som quasi 370. 

La memòria del 2021 la vam tancar en 347 socis.  

Hem estat a Fira Tàrrega amb estand i activitat, hem fet el que hem pogut de forma 

no presencial a Igualada i Manresa, i hem assistit per primera vegada a la Feria 

Mercartes (Valladolid). 

Hem demanat, i no ens cansem, que hi hagi premis de la crítica específics de circ. 

Sembla que la nostre tossudesa tindrà aviat els seus resultats.  

Hem fet una nova convocatòria per seleccionar la coordinació artística de La Central 

del Circ, de manera participada amb l’equip de l’oficina de La Central del Circ i el 

Consell artístic de l’equipament. 

Amb tot això, més altres converses que atenen als socis i sòcies, hem coordinat el 

Pla d'Impuls del Circ.  

N’hem desenvolupat 5 mesures de les 11 que inclou. Això ha generat un excés de 

treball en algun moment a les oficines i potser no hem posat l’atenció necessària en 

algunes de les activitats i o no hem atès al 100% les necessitats de l'associació. És 

una autocrítica necessària. L’excés d’activitat generada pel Pla d’Impuls no ens ha 

permès fer totes les accions plantejades al projecte. La feina de coordinació, 

producció i comunicació del Pla d'impuls, i en concret el treball d'execució de dues 

de les mesures, ens ha suposat un temps que no havíem previst, sense opció de fer 

noves contractacions o ampliacions de jornades laborals.  
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Volem apuntar en aquesta memòria la necessitat, per part de les Institucions, de 
reconèixer la feina i les activitats que no són treball productiu. No està prou 

reconegut el temps que significa mantenir i cuidar les relacions socials i el suport 

professional i a la vegada afectiu als membres de l'associació. Cal posar més atenció 

i reconeixement en aquelles accions que no generen un producte, una activitat o una 

despesa (exceptuant estructura) i que serveixen per escoltar, per acompanyar, per 

atendre i per col·laborar.  

Sota el nostre paraigües es troben representades entitats, companyies de circ i 

estructures empresarials i associatives que desenvolupen diferents activitats. 

Aquesta diversitat, i l'acumulació de representació en una sola entitat com la nostra, 

implica fortaleses, però també debilitats a les quals cal posar-ne atenció. 

 

Tipus de gestió  

L’APCC és una associació que s’organitza segons els seus estatuts i mitjançant la 

seva Assemblea, la Junta directiva, les comissions i els grups de treball.  

La Junta durant el 2021 ha estat formada per 13 persones resultants de la votació 

del desembre del 2019 i amb un canvi de junta el 17 de desembre del 2021 per una 

junta formada per 7 persones. La Junta de l’APCC es distribueix reunions 

mensualment, sent necessàries reunions extraordinàries. En les reunions de junta 

participen les treballadores de l’oficina de l’associació, i sempre estan obertes a la 

participació de les persones sòcies.  

Durant el 2021 els i les membres de la Junta Directiva fins el 17 de desembre del 

2021 han estat: Sílvia Capell, Pablo Javier Domichovsky, Oriol Escursell, Griselda 

Juncà, Amer Kabbani, Sergio López “Chapa”, Andrea Martínez, Judith Obach, , Anna 

Pascual, Giulia Poltronieri, Jordi Príncep, Manel Rosés i Jordi Serra. 6 dones i 7 

homes.  

La nova junta resultant de la votació del 17 de desembre esta formada per quatre 

persones que es mantenen de la Junta sortint, el director de l’escola ETCA Jordi 

Príncep, l’artista Judith Obach, el tècnic i artista Sergio López Terán (Chapa) i 

l’artista i formador Pablo Domichovsky, i altres tres persones que s’incorporen a 

l’òrgan directiu de l’associació: les artistes Jessica Arpin i Verónica Capozzoli i 

l’artista, director i empresari William Giribaldi.  

L’estructura bàsica de govern és, doncs, la junta coordinadora, i s’articula 

estratègicament en diferents comissions i grups de treball. 
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Les comissions  

Les comissions de treball actives durant l’any 2021 han estat: 

• Comissió Relacions Institucionals i premsa: Presència en reunions i activitats de 

visibilització. Amer Kabbani, Griselda Juncà, Anna Pascual. 

• Hem fet diverses reunions i hem participat d’espais d’interlocució amb 

l’administració. 

• Comissió de Comunicació: Tasques de definició de la comunicació de l’APCC. 

Contacte amb socis i transparència. Manel Rosés i Dídac Gelabert.  

• S’han fet un total de 10 reunions de dues hores de mitjana per valorar diverses 

propostes de comunicació, especialment la proposta i elaboració del projecte 

del PIC #ressonacirc i el seguiment del procés de definició de la nova web de 

l’APCC que finalitza la seva primera fase. 

•  Comissió Ètica: Encarregada d’elaborar un codi ètic de l’APCC que vetlla pel bon 

desenvolupament de les accions a partir dels valors i límits de l’APCC. Manel Rosés, 

Elena Zanzu, Judit Obach, Silvia Capell, Sergio Gonzalez, Àfrica Llorens, Ione 

Hermosa, Javi Casado i Cristina Tascón.  

• S’han fet tres reunions i una participació específica a l’assemblea de socis i 

sòcies anuals. Hem valorat la proposta de generar una assemblea 

extraordinària per discutir i aprovar el reglament de règim intern de l’entitat, 

però la seva continuïtat s’ha vist afectada per un imprevist que ha posat sobre 

la taula la necessitat prèvia de garantir un Protocol Marc contra les violències 

masclistes en l’àmbit del circ. 

• Comissió de seguiment del Pla d’Impuls del Circ. Comissió creada pel seguiment 

i control de l’aplicació de les mesures del Pla d’Impuls del circ. Amer Kabbani, Jordi 

Serra i Silvia Capell. 

•  Ha servit d’òrgan consultor per temes generals i mesures desenvolupades 

específicament per l’APCC. 

• Comissió Tècnica: Treballa per a respondre a problemàtiques concretes tècniques 

que tenen a veure amb les homologacions d’aparells circenses, llicències, etc. 

Sergio López i Jordi Serra. 

• Hem dut a terme una guia bàsica de la seguretat en el circ i s’ha posat 

especial atenció en les problemàtiques dels projectes de circ en carpa. 

• Comissió de Territori: Ens ajuda a tenir una visió àmplia i descentralitzada de 

l’activitat de circ arreu Catalunya. Oriol Escursell i Jordi Serra. 

• Hem participat com a dinamitzadors del bloc de continguts específic de les 

Jornades de sector de circ.  



 
 

5 

 

• En projecte 2021 estava la necessària reconstrucció de la Comissió de Formació. 
Aquesta no s’ha dut a terme però entre la Jornada de visibilització d’escoles del 

territori, les Jornades de Sector i altres accions desplegades, s’ha decidit la creació 

d’una federació d’entitats d’escoles de formació de circ que espera poder compartir 

els seus estatuts el juny del 2022. Com APCC farem el seguiment que sigui 

necessari. 

 

Grups de treball 

• Grup de treball COVID: Ha gestionat les beques per artistes per tal de garantir la 

continuïtat laboral de alguns artistes.  

Altres grups de treball no previstos 

• Grup de treball Subvencions. 

• Grup de treball Circ i Món Empresarial  

• Grup de treball Finançament del Circ  

 

Equip d’oficina 

L’oficina de l’Associació se situa a la Fàbrica de Creació La Central del Circ. Hi 

treballen tres persones de manera fixa, amb la incorporació d’una quarta persona 

(des de 2019) per a la coordinació del Pla d’Impuls que ha finalitzat contracte el 31 

desembre.  

Totes 4 persones estan contractades laboralment i han estat:  

• Gerència - Cristina Tascón López. (Jornada de 30 hores)  

• Tècnica de comunicació, suport al soci i a la gerència – Amelia Bautista. (Jornada 

30 hores) 

• Tècnica de producció – Marina Montserrat. (Jornada 20 hores) 

• Coordinadora del Pla d’Impuls – Juliette Beaume. (Jornada 20-25 hores)  

No hem pogut assumir un increment de la jornada laboral de cap de les persones que 

fem feina a l’oficina. 
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Objectius 

 

OBJECTIUS GENERALS  OBJECTIUS ASSOLITS 

Garantir la cohesió sectorial per a defensar la força representativa  

Promoure  l’associacionisme 
i la participació  

 

Entre altres accions, hem fet un xerrada al Centre de les 

Arts del Circ Rogelio Rivel i hem incrementat en 10 el 

nombre d’estudiants associats. Hem participat de les 

accions professionals de la Fira Trapezi i hem participat de 

diferents fires i festivals, donant a conèixer l’entitat  

Afavorir espais de debat per 
al col·lectiu i la interrelació 

entre professionals en 
l’àmbit de les arts 
escèniques.  

Hem fet la primera Jornada del Sector del Circ al Konvent.0 

a Berga amb la participació de 80 persones distribuïdes en 

4 grups de treball. 

Hem mantingut un diàleg obert I transparent amb els socis 

i sòcies de l'entitat. 

Representar el col·lectiu 

circense davant les 
administracions.  

Hem fet diverses reunions amb les administracions, 

d’àmbit autonòmic i municipal. Ens he reunit amb l’actual 

Consellera traslladant els principals reptes del sector.   

Contribuir al suport i la 
defensa del professional 
davant les problemàtiques 
professionals que es trobi.  

Hem fet reunions i hem recollit les necessitats i 

problemàtiques del sector. Hem mantingut l’Enquesta de 

companyies de circ, única eina de mesura del sector. Caldrà 

millorar aquesta eina..   

Garantir la qualitat professional de les propostes artístiques 

Contribuir al 
desenvolupament de la 
trajectòria professional dels 
creadors i creadores i 
ampliar les oportunitats per 
al perfeccionament i 
manteniment tècnic.  

Hem fet diverses propostes de formació en l'àmbit tècnic I 

de gestió. També hem triplicat el nombre 

d’assessoraments   

 

Donar suport a la recerca, 
investigació i la creació de 
circ.  

Hem gestionat la Fàbrica de creació La Central del Circ. 

Hem participat de les activitats del Dia mundial del circ. 

Hem garantit unes beques perquè part dels professionals 
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molt afectats per la crisi de la Covid-19 puguin mantenir 

l'activitat. 

Facilitar l’exercici de la 
professió en un marc legal 
adequat i amb les condicions 
de seguretat necessàries.  

 

Hem generat una guia bàsica referent a les qüestions 
tècniques del circ, pas previ a enfocar de manera 

individualitzada les problemàtiques concretes.   

Hem començat el procés per engegar un Protocol Marc 

contra les violències masclistes en l’àmbit del circ.   

Exigir recursos econòmics 
per al circ a les 
administracions així com 
ampliar possibilitats de 
finançament  

No hem deixat de demanar més recursos econòmics per al 

circ a les administracions així com hem obert un procés de 

revisió d’algunes de les bases de subvenció.  (ICEC) 

Donar visibilitat al sector, tant a nivell de ciutat com a nivell territorial i internacional  

Afavorir la cooperació entre 
el sector públic, el sector no 
lucratiu i el sector privat.  

Hem generat una activitat de relació entre el món de 

l’empresa no cultural i el circ. Aquesta acció està dins del 

PIC.  

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.  

Hem treballat per mantenir el Festival Sant Martí de Circ, 

però no ha estat possible. Davant de la negativa, hem fet la 

proposta  de generar un cicle  de circ anual al Districte de 

Sant Martí.  

 

Ajudar en la millor 
interlocució entre els 
diferents agents. 

Hem acompanyat a projectes estratègics de sector a 

diverses reunions Institucionals i tècniques.  

Impulsar la programació i 
explotació de circ de 
caràcter professional en tot 
tipus d’espais escènics amb 
les condicions adequades.  

Hem mantingut la Guia de companyies, l’agenda de circ del 

Dia Mundial del Circ i  de Nadal, i  hem fet trobada amb els 

equipaments E3 que generarà noves accions. 
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Fomentar una major 
presència del circ a la 
societat i millorar la 
consideració social de les 
arts circenses.  

Hem generat diverses reunions amb responsables de 

continguts culturals de TV3 i hem fet la demanda concreta 

als premis Recomana per incloure el Circ. Creiem que ho 

hem aconseguit.  

Hem desenvolupat un dossier que explica el circ de manera 

actualitzada a través de la mesura #ressonacirc i hem fet 

trobades amb persones responsables comunicació de grans 

empreses a través de la mesura Circ i Món empresarial. 

Sensibilitzar les 
administracions i 
institucions culturals envers 
el circ i promoure polítiques 
de desenvolupament del 
sector. 

Hem fet reunions amb l’ICEC per tenir nous materials de 

comunicació que ajudin a guanyar prestigi.  

 

Introduir el circ català en les 
xarxes culturals 
internacionals.  

 

Hem continuat participant de xarxes internacionals a través 

del projecte de La Central del Circ  i la coordinació de la 

mesura d’Internacionalització “A Catalan Journey” del Pla 

d’Impuls del Circ. 

 

 

Assoliment dels objectius específics pel 2021  

• Hem fet fent front a la greu situació generada per la crisi de la Covid-19, 

representant i defensant les necessitats específiques del sector del circ, així com 

col·laborar en les necessitats compartides amb la resta de sectors.  

• Hem generat una Jornada de Sector (la segona des de la creació de l’APCC). 

Aquesta Jornada de reflexió sobre el sector de circ a Catalunya, ha estat una eina 

de cohesió, coneixement i acció per estructurar nous reptes respecte a les realitats 

del circ actual a Catalunya.  

• No hem renovat la comissió de formació, però si hem garantit la creació d’un grup 

motor per generar una nova estructura associativa que pugui representar amb més 

força i exactitud les demandes del sector de la formació.  

• Hem ampliat qualitativa i quantitativament el servei d’assessorament gratuït per 

les persones sòcies de l’APCC.  

• Hem donat continuïtat a la renovació estètica de l’entitat respecte a la web i al seu 

material gràfic, portant a terme la primera fase de la nova web.  
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• Hem fet mediacions a l‘APCC, però no hem assolit donar a conèixer la mediació 

com a eina de treball per als socis. L’equip d’oficina no ha pogut fer la formació 

bàsica en mediació. 

• Hem generat un treball conjunt amb la resta d’associacions d’arts escèniques i en 

concret amb l’APDC, mitjançant la taula de treball TAD (Transicions Professionals 

d’Artista). 

• Hem intentat mantenir una bona salut laboral respecte l’equip d’oficina i la junta 

gestora, adaptant els horaris per facilitar la participació, alhora que es fa sostenible 

laboralment. 

• No hem pogut portar a terme el Festival Sant Martí de Circ en les condicions que 

nosaltres voldríem, però s’ha dialogat per generar una programació especial d’un 

dia, i un cicle de programació al barri del Besòs.  

• Hem incrementat el nombre d’associats de 347 a 362.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria de les activitats 2021  

Eines de professionalització, coneixements i recursos 

Cada vegada són més els espais que desenvolupen, des de la seva iniciativa privada, 

programes de formació professional. Creiem que l’APCC pot deixar de gestionar 
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algunes d’aquestes accions. Per aquesta raó la proposta de la formació de 

formadores en circ finalment no s’ha dut a terme. Hem organitzat d’altres 

formacions. 

Píndoles de gestió 

Amb algunes de les associacions de professionals de les arts escèniques i gestió 

(Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, Associació de Teatre per a 

Tots el Públics, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya i 

l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya), s’han organitzat 

una sèrie de formacions per treballar diferents aspectes de la gestió cultural, amb un 

enfocament molt pràctic. Totes les píndoles van ser en format no presencial.  

17/02/21 - Com valorar econòmicament les retransmissions en streaming. 67 

persones inscrites 

• 20/05/21 – Què és el Cens d’Artistes? 62 persones inscrites 

• 26/05/21 - Desenvolupament d’accions de públics per part d’artistes i 
companyies d’arts escèniques. 75 persones inscrites. 

• 06/10/21 - Atur i jubilació en règim d'artistes: de la sol·licitud a la compaginació 

de feines puntuals. 68 persones inscrites. 

• 09/12/21 - Drets d’imatge i d’autor en fotografies i vídeos d’espectacles d’arts 
escèniques. Normativa i bones praxis. 50 

persones inscrites.  

 

Sessió Enllaç 

L'Enllaç és una trobada anual que vol 

fomentar la relació entre gestors/es 

culturals i artistes de les arts escèniques a 

través d'un seguit de propostes formatives i 

relacionals. Aquest any (seria la 5a edició) 

estava prevista per la primavera, però a 

causa de les restriccions i dificultats de 

reunió per la pandèmia, no s'ha pogut 

realitzar, ja que es va decidir no fer-la en 
format on-line. 
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Formació per als socis i sòcies de l’APCC 

L’APCC desenvolupa formacions específiques per als socis i sòcies.  

• 19/02/21: sessió informativa sobre ajuts anunciats per les administracions 
(Generalitat i Govern de l'Estat) per afrontar la COVID-19 – 17 persones inscrites 

• 14 de novembre - Xerrada sobre les transicions professionals – online  

Nou programa d’assessorament  

Els assessoraments bàsics de circ de l’APCC són una eina gratuïta i un servei 
fonamental de l’associació amb l’objectiu d’ajudar en la professionalització de les 

persones sòcies. 

Hem revisat aquest programa d’assessoraments, fins ara aplicat per l’APCC, i hem 
millorat la proposta:  

• Hem ampliat l’assessorament a dos jornades, en cas que l’usuari o usuària 

necessiti aprofundir en les qüestions i els dubtes. 

• Hem ampliat la temàtica i l’equip de professionals, reforçant als professionals més 

novells però sense oblidar les necessitats dels artistes amb més trajectòria, que 

necessiten assessoraments més especialitzats. 
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• Hem generat una borsa d’assessors i assessores professionals, socis i no sòcies, 

que poden rebre el nostre encàrrec com a professionals col·laboradors. 

En total hem realitzat 75 assessoraments en total: 

• 38 assessoraments legals (l’any 2020 van ser 55*) 

• 37 assessoraments bàsics (l’any 2020 van ser 13**)  

 

*Els assessoraments legals durant el 2020 van incrementar una pujada molt gran 

degut la pandèmia, però si ho comparem amb les xifres del 2019 també hem 

incrementat el número d’usos.  

**Hem triplicat el número d’usuaris.  

 

Nombre d’assessoraments bàsics per temes:  

• Subvencions: 11 

• Distribució local i/o estatal: 6  

• La producció d'un espectacle de circ: 5 

• El pressupost d'una producció: 5  

• L'elaboració del dossier: 4  

• Coproduccions nacionals: 2  

• Distribució internacional / xarxes internacionals: 2  

• Coproduccions internacionals: 1  

• Suport a l'empresa. La mirada del projecte: 1 

• Millorar la web i els recursos comunicatius: 0  

• La producció tècnica: 0  

• Certificacions d'estructures: 0  

• Assessorament bàsic sobre seguretat en circ: 0  

• Formació / assessorament pedagògic: 0  

• L'alimentació de l'artista de circ: 0  

• Acompanyament a la transició professional: 0 (iniciat al novembre)  

 

Nombre d’assessoraments en funció del professional: 
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• Joan Ramon Graell: 6 sessions  

• Manuela Gracián: 5 sessions (1 doble)  

• Daphné Malherbe: 5 sessions (1 doble)  

• Gebra Serra: 5 sessions  

• Sònia Martínez: 4 sessions 

• Jordina Blanch: 3 sessions (1 doble)  

• Juliette Beaume: 3 sessions  

• Jordi Juanet: 2 sessions  

• Àfrica Llorens: 1 sessió  

• Tamar Aguilar: 1 sessió  

• Pep Garcia: 1 sessió  

• Alba Espinasa: 1 sessió  

 

Valoració mitjana dels assessoraments (sobre 10):  

Dels 37 assessoraments hem rebut 17 respostes de valoració amb una mitjana de 
9,4  

 

Assessorament especialitzat en l’àmbit jurídic, laboral i fiscal 

Des de finals del 2019 l’APCC disposa del seu propi servei especialitzat amb 

l’advocada Andrea Leunda amb un contracte d’autònoma de 6 hores mensuals. 

L’advocada respon a consultes relacionades amb el marc jurídic, laboral i fiscal i 

poden fer-lo de manera presencial, com assessorament al soci de manera 

individualitzada, per telèfon o per mail. Aquest servei és un servei imprescindible per 

als socis i sòcies.  

Assessoraments legals per temes: 

• Ajudes i restriccions Covid-19: 9  

• Contractes: 6  

• Drets d’autor: 5  

• Formes Jurídiques: 5 

• Fiscalitat: 4  

• Baixes, prestació d’atur i altres ajudes no Covid: 2  
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• Llicències d’activitats: 2  

• Facturació: 2  

• Contractació a l’estranger: 2  

• Altres: 1  

Andrea Leunda també està col·laborant amb  l’APCC per assessorar quin és el conveni 

o pacte laboral adequat per a les treballadores de l’entitat.  

 

Altres assessoraments especialitzats- mediació 

Durant el 2021 hem fet una sessió dinamitzada amb la cooperativa “La taula.coop” 

per tal d’establir els reptes de la governança de l’APCC al projecte de La Central del 

Circ i hem generat una mediació en un conflicte referent a assetjament de gènere que 

ha implicat molta energia i recursos.  

Els objectius del programa de mediació eren més ambiciosos, i no els hem assolit 

per complet:  

• No hem donat a conèixer als socis i sòcies les eines de mediació disponibles, amb 

informació detallada a la web sobre entitats i empreses de mediació, i tampoc hem 

fet ús d’elles en algunes de les activitats de l’APCC, com les Jornades de sector o 

l’espai de reflexió obert amb La Central del Circ, ja que l’activitat va ser tancada a 

membres de l’oficina i Junta de l’APCC.  

• Sí  hem fet mediació respecte a un conflicte dins del sector relacionat amb la bústia 

antiviolències de la Central del circ.  

• No hem generat les eines i formació de mediació a l’oficina de l’APCC, a través de 

la formació de les seves treballadores, bàsicament per manca de temps. 

Cicle de Xerrades sobre circ 

Les xerrades sobre circ a la tardor s’han vist modificades per l'excés d’activitat i s’ha 

concentrat en l’activitat professional feta a la Fira Trapezi de Reus i la Jornada del 

Sector del Circ de sector de circ:  

• 13/05/2021 - Cultura i territori. Cultura del territori. Fira Trapezi de Reus. 

Ponents: Dèlia Batet (Circoteca de Valls i membre de la companyia Passabarret), 

David Ayza (tècnic de cultura de l’Ajuntament de El Morell), Laura Cardona 

(col·lectiu Knovent.0 de Berga) i Raimon Mató (Col·lectiu d’artistes de Girona). 

Modera Jordi Príncep (Escola de circ i teatre d’Amposta i FesticAM). 
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                              Foto APCC. Xerrada Circ i Territori a Fira Trapezi 

• 23/10/2021 - El finançament del circ. Konvent.0, Berga. Dins les jornades de 

sector l’Alfred Fort va fer una xerrada sobre la recerca que va realitzar respecte al 

finançament del circ des del 2008 

 

• 23/10/2021-  Les administracions locals. Konvent.0, Berga. Xavier Miralpeix va 

fer una petita xerrada per generar un mapa de les principals administracions 

(excepte Generalitat) tot explicant les seves funcions.  

 

Guies pedagògiques  

Hem dissenyat i publicat noves guies pedagògiques per oferir informació concreta i 

resoldre dubtes als socis i sòcies de l’APCC. L’encàrrec dels continguts va estar 

desenvolupats el 2020, però el disseny i correcció ha estat executat al 2021.  

El contingut de les guies ha estat elaborat per persones expertes en gestió cultural 

en l’àmbit del circ i les arts escèniques. En gran part són persones que ja 

s’encarreguen de dur a terme assessoraments als nostres socis i sòcies.  
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El disseny ha anat a càrrec de Rosa Lladó (Salón de The), i el resultat són uns 

documents didàctics de fàcil lectura. 

• Fitxa pedagògica 1: La 
internacionalització del teu projecte 
de circ (Alina Ventura). Disseny 

• Fitxa pedagògica 2: El dossier del teu 
espectacle (Juliette Beaume).Disseny 

• Fitxa pedagògica 3: Com presentar el 
teu projecte a subvenció (Joan 

Ramon Graell). Disseny 

• Fitxa pedagògica 4: La producció del 
teu espectacle (Jordina Blanch). 

Disseny Fitxa pedagògica 5: La 
distribució de l’espectacle (Sònia 

Martínez).Disseny  

• Fitxa pedagògica 6: Guia bàsica de la 
seguretat en circ. Encàrrec a Pep 

Garcia, de La General. (falta a disseny 

i correcció)  

 

Projecte Trànsits  

El treball conjunt entre associacions comença a ser una dinàmica habitual, però 

especialment és senzill trobar camins convergents i línies d’acció conjuntes amb els 

companys i companyes de la dansa. Professionalment compartim moltes similituds, 

per la càrrega física de la professió així com per la “durada” de la vida professional.  

Durant tres divendres seguits es va fer el Programa de transicions professionals per 
al circ i la dansa basat en tres blocs de continguts els dies 21, 28 de maig i 4 de juny 

del 2021. Els tallers es van fer a La Caldera.  El nombre d’alumnes van ser 6 (3 dansa- 

3 circ).  

La valoració ha estat positiva, tanmateix tampoc hem assolit totes les expectatives. 

Per un artista costa acceptar o assumir que està en situació de canvi laboral i sembla 

que és una mena de “tema tabú”. El compromís d’assistència també va ser molt 

variable, cosa que farà replantejar aquests horaris per properes accions similars 

(millor enfocar-ho en cap de setmana o tres dies seguits).  

La valoració del taller va tenir una mitjana de 8 punts sobre 10.  
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Diàleg amb Institucions i treball en xarxa 

Institucions  

2021 ha estat un any de relacions molt estretes amb Generalitat de Catalunya a 

conseqüència del desenvolupament del Pla d'impuls del Circ. Hem participat en 

reunions diverses amb el Departament de Cultura, el Consell de Cultura de Barcelona 

i la Diputació de Barcelona. També hem participat de les reunions del CONCA i hem 

facilitat que el sector del circ estigui present en el cens d'artistes. Hem participat de 

les taules de diàleg per definir el futur de la contractació de companyies de Teatre a 

la Ciutat de Barcelona, on el circ, de moment, té poca visibilitat. 

Participem de presentacions i rodes de premsa. Hem participat en reunions amb 

l'Institut Ramon Llull per plantejar les ajudes a la mobilitat i altres propostes de 

caràcter internacional. Hem participat de les taules interdepartamentals de 

finançament i àmbit laboral, i lamentem que no hi hagin tingut més recorregut. Hem 

fet una reunió amb la consellera de Cultura Natàlia Garriga el 21 de setembre i hem 

participat de la roda de premsa del Pla d'impuls del circ el 5 de novembre a Vilalba i 

els Arcs. 

Ens hem reunit diverses vegades i per raons diverses amb el director General 

d'Indústries Culturals i el Director General de Cooperació Cultura i Biblioteques, entre 

altres. 

 

AAEE Articulades  

L’APCC ha treballat en col·laboració amb la resta d’associacions articuladores dels 

sectors de les arts escèniques, tant per generar activitats conjuntes com per millorar 

la interlocució amb les administracions.  
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Participació en xarxes de sector  

Xarxa local- La XECC  

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 per 37 espais de creació, exhibició i formació de 
circ d’arreu de Catalunya, ha esdevingut una eina bàsica en la interrelació sectorial 

i territorial del món del circ. Les reunions s’han vist afectades per la pandèmia però 

també per altres activitats que s’estaven treballant en paral·lel, com la Jornada de 

Visibilització d’Escoles del Territori, en la qual evidentment han participat, per la qual 

cosa només hem fet una trobada semi presencial.  

• 17/11/2021: trobada de la XECC a La Volta (presencial / online) 

Aquesta trobada ha servit per conèixer un nou projecte de circ al barri de La Sagrera 

de Barcelona, que compta amb una gestió professionalitzada. 

 

Foto APCC. Visita a l’espai La Volta a Barcelona. 
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Xarxa estatal-CircoRed 

 L’APCC és una de les associacions fundadores de la Federació de Circ CircoRed i tot 

i que ha deixat pas a d’altres i més noves associacions, segueix tenint un paper 

important dins de la federació ja que l’APCC és la associació més nombrosa i amb 

més antiguitat, per tant amb més experiències i recorregut. Participem de Circored 
en l’Assemblea de representants, amb 1 membre de la Junta de l’APCC. 

Xarxa Internacional- CircoestradaNetwork  

L’APCC participa en aquesta xarxa com a entitat gestora de La Central del Circ. 

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. 

Enguany, entre altres propostes, ha generat un informe per tal de facilitat i 
modificar, en la mesura del possible, el contracte de licitació de la Fira trapezi a 

través de l’Institut de Cultura de Reus per adaptar-lo a la realitat del sector.  

Elaboració d’informes tècnics  

L’APCC, en tant que associació professional, per potenciar l’elaboració i definició 

d’un mapa de col·laboració i cooperació institucional, analitzem les necessitats del 

circ i treballem per aconseguir millores professionals i de reconeixement públic per 

a tot el sector redactant el informes tècnics.  

Informes 2021:  

• Enquesta de companyies de circ 2020. Consultable en aquest enllaç 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/Enquesta%

20de%20cies%202020(1).pdf 

• Recull i visualització de dades de les pèrdues i anul·lacions durant la crisi de la 

Covid-19.  

Consultable en aquest enllaç 

http://www.apcc.cat/noticies/2015/la-facturacio-de-les-companyies-de-circ-baixa-

un-38-el-2020-a-causa-de-la-covid-19 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/Enquesta%20de%20cies%202020(1).pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/Enquesta%20de%20cies%202020(1).pdf
http://www.apcc.cat/noticies/2015/la-facturacio-de-les-companyies-de-circ-baixa-un-38-el-2020-a-causa-de-la-covid-19
http://www.apcc.cat/noticies/2015/la-facturacio-de-les-companyies-de-circ-baixa-un-38-el-2020-a-causa-de-la-covid-19
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• Anàlisi de les ajudes al circ per part de la Generalitat de Catalunya.  

Document intern 

• Anàlisi de l’enquesta als projectes de Formació de Circ de Catalunya 

http://www.apcc.cat/noticies/ 

 

Cohesió de sector  
 

Jornades del Sector del Circ 

Les Jornades del Sector del Circ, que han reunit una vuitantena de professionals al 

Konvent de Berga, han  permès fer una reflexió interna i posar en comú quines són 

algunes de les necessitats que té el sector i apuntar camins per tal d’oferir solucions 

als  reptes del Circ a Catalunya.    

Aquesta Jornada marca inici de treball en comú amb més força sectorial i territorial 
entenent que som diversos i que en la diversitat està la nostra fortalesa.  

 

Objectius 

Els objectius de les Jornades eren:  

• Identificar els reptes actuals del circ a Catalunya 

• Desenvolupar un full de ruta a llarg termini per treballar aquests reptes de futur 

• Reforçar la cohesió i la confiança entre tots els agents   

 

http://www.apcc.cat/noticies/
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Cartell de Berni Puig per les Jornades del Sector del Circ 
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Foto Manel Sala “Ulls”. Persones assistents a les Jornades del Sector del Circ 

 

Els debats duts a terme :  

• Polítiques públiques respecte al circ: 

Les polítiques públiques són aquelles activitats i accions de les institucions i 

administracions de govern que actuen directament o bé a través d’altres, i que van 

dirigides a tenir una influència determinada sobre un tema, en aquest cas, el circ. 

Aquestes venen determinades per decisions polítiques, ideològiques, socials i 

pressupostaries.  :  

•  Formació: 

La formació de circ a Catalunya ha tingut jornades i estudis durant aquests anys, això 

no ha implicat cap canvi considerable respecte a la seva situació tot i que hi ha hagut 
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un alt creixement de la formació extraescolar i d’adults arreu de Catalunya amb 

espais i projectes força descentralitzats.    

La precarietat laboral, la manca d’infraestructures i, d’acord amb això, la dificultat 

de diversificar els serveis, fan que la formació de circ a Catalunya tingui una situació 

complexa i en constant inestabilitat.   

• Territori: 

Diversos projectes, col·lectius, equips humans, empreses, companyies i 

experiències diverses formen cada vegada un sistema més extens del circ a 

Catalunya.  

La possibilitat de veure tots aquest ecosistema reforçat i en creixement és una idea 

apassionant i necessària. La necessitat de treball en xarxa, el fet de poder garantir 

una perspectiva a mitjà i llarg termini, la presencialitat i la proximitat són idees 

imprescindibles. 

• Creació: 

La creació té molts espais on es pot parlar, i al llarg dels anys s’han generat 

programes, propostes, grups més o menys autònoms per tal de compartir les 

diferents mirades. Però aquestes mirades han estat prou diverses? La creació en si 

mateixa com a metarelat és un tema força interessant, però, i atenent a la resta de 

temes a treballar a les jornades i la seva interdependència, s’ha parlat prou dels 

condicionants empresarials i administratius que incideixen en la creació?   

Metodologia prèvia 

Primer es va generar un petit grup de treball des de la Junta de l’APCC formada per 

dues persones i la gerència de l’entitat.  

De forma paral·lel,  es van fer reunions amb els caps de mesura del Pla d’Impuls del 

Circ com estructures aglutinadores (Ateneu Popular 9Barris, CACRR, La Central, 

Nilak, l'Estruch i APCC) en les quals es plantegen  reptes i necessitats que pot deixar 

l’actual Pla una vegada hagi finalitzat.  

Amb aquesta informació i amb el grup motor de la Junta de l’APCC, es projecten els 

temes i continguts  a treballar. També es decideixen les dates i lloc. 

Es fa un enviament als socis i sòcies per ampliar els temes a treballar i el 22 de juliol 

es planteja una trobada amb agents estructurals i socis i sòcies involucrats en les 

activitats i comissions de l’APCC. En aquesta trobada veiem que manquen perfils més 
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artístics i gent jove, ja que la majoria de participants són gestors i gestores. 

S’atribueixen responsabilitats a persones o grups motors. Especialment funciona de 

manera molt horitzontal el grup de creació.  

Es fa una trobada prèvia a les jornades el 27 de setembre de manera no presencial 

amb l’assistència de 28 persones per tancar els continguts dels debats i les 

metodologies. El grup es divideix en subgrups segons la temàtica general.  

Es fa un formulari on les persones interessades s’apunten als grups de treball.  

Copsem que molta gent, amb perfil artístic, no pot venir perquè està treballant. De 

totes maneres, a les Jornades s’aconsegueix la participació de professionals artistes 

així com de franges d’edat més joves.  

El 23 i 24 d’octubre es realitzen les Jornades del Sector del Circ al Konvent.0 de Can 

Rosal, Berga. 

 

Programa 

Dissabte 23 

10h. Arribada, benvinguda i esmorzar 

10.30h – 12:30 Debats per grups  

13h. Xerrades i espai relacional 

14.30h. Dinar  

16h – 19h Debats per grups  

20h. Actuació de la companyia de circ Sweet Chilli Circus 

  

Diumenge 24 

9.30h. Esmorzar  

10.30h – 12:30 Debat i consens de les conclusions 
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Materials 

Es fa una recerca i impressió de molts estudis generats durant aquests anys, tant per 

encàrrec de l'APCC com d'altres agents. Es vol valorar tota la feina feta. 

Es fa l'estudi de les ajudes al circ del 2008 i es comprova que no hem assolit el 

finançament aconseguit als períodes 2010-2011. 

Es generen fotografies, vídeos i un document intern de conclusions per als i les 

assistents a la jornada. 

Vídeo resum de les jornades: https://www.youtube.com/watch?v=H2swuVt1CAk 

 

Projecte d’acollida als nous socis i sòcies  

Amb l’objectiu que la persona que es faci sòcia tingui més clar què és l’APCC, 

acompanyada per un altre artista, hem volgut generar un programa bàsic 

d’acompanyament que ha estat desenvolupat en aquestes accions: 

• Fem una comunicació específica, per difondre aquest servei i també per trobar 

persones que puguin estar a la borsa d’acompanyament.  

• 7/10/2021. Sessió informativa sobre què és l’APCC al Centre de les Arts del Circ 

Rogelio Rivel. Vam assistir dues persones d’oficina i una sòcia voluntària de la 

borsa* 

• Bonificació de la quota d’estudiant (a partir dels 16 anys fins un any després que 

han acabat els estudis).  

*L’acció al CACRR ha estat molt positiva. Enguany hem tingut moltes inscripcions 

d’estudiants en comparació als anys en què no s’ha pogut fer aquesta acció.  

 

 

Reglament de règim intern, codi ètic i protocol contra 
assetjament masclista 

Reglament de règim intern i codi ètic  

https://www.youtube.com/watch?v=H2swuVt1CAk
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El Reglament de Règim Intern s’està treballant des de fa dos anys.  Enguany en 

projecte estava la votació del document en l’Assemblea General o extraordinària però 

no s’ha realitzat.  Els documents s’han treballat des de la Comissió Ètica,  amb tres 

reunions, una comissió oberta als socis i sòcies i una presentació a l’assemblea de 

socis del 30 d’abril del 2021. 

 A la carpeta pública  online hi ha els dos esborranys: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ydoerLtiw2UNfFhn8Z8E1UK2NnUAWoVG?

usp=sharing 

 

Protocol contra l’assetjament masclista  

Hem generat les primeres passes per generar un Protocol Marc contra les violències 
masclistes. Hem començat a treballar amb Fill a l’Agulla, entitat referent amb la 

qual estem treballant una mediació per una denúncia d’agressió.  

La Junta de l’APCC i treballadores de l’oficina de l’APCC han rebut una formació per 

tal d’entendre la necessitat d’encarar aquest tema amb els menys dubtes possibles. 

Hem demanat tres pressupostos (Fill a l’Agulla, Col·lectiu Candela i Creación Positiva)  

i encarem el projecte  de generar un Protocol Marc contra les violències masclistes 

en l’àmbit del circ al 2022.  

 

 

 

 

Gestió de la fàbrica de creació La Central del Circ  

L'APCC gestiona la Fàbrica de creació La Central del Circ de l'Ajuntament de 

Barcelona amb projectes europeus de cooperació que nodreixen d'activitat el 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. 

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 

https://drive.google.com/drive/folders/1ydoerLtiw2UNfFhn8Z8E1UK2NnUAWoVG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ydoerLtiw2UNfFhn8Z8E1UK2NnUAWoVG?usp=sharing
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desenvolupament de noves tendències artístiques i generant sinergies 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. 

El fet que La Central del Circ sigui gestionada per l'APCC dota el projecte d'una 

riquesa, consens i 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 tot el col·lectiu. A la vegada, La Central del Circ, en tant que 

gestionada per l'APCC, és reconeguda pel conjunt de Professionals com un projecte 

comú, amb garantia de transversalitat, visió global i voluntat de cooperació en tots 

els àmbits del món circense. 

Durant aquest 2021 hem hagut de fer front a diverses dificultats. Per exemple, la 

dimissió de la direcció artística seleccionada, forçant un treball de mediació i 

governança per tal d'articular millor quines són les necessitats i els objectius de La 

Central del Circ: 

• 28/04/2021- mediació i governança Apcc -La Central del Circ amb La Taula.coop 

També hem articulat  una nova convocatòria per a la direcció artística, que s’ha 

transformat en una convocatòria per a la Coordinació artística i que ha estat 

debatuda i consensuada entre els membres de la Junta de l’APCC, el Consell artístic 

de La Central del Circ i l’equip de programes i gerència de l’oficina de La Central del 

Circ en diverses reunions de treball.  

 

Difusió de les arts del circ, mercats i internacionalització  

Participació a fires i mercats  

Des de fa anys, l’Associació assisteix a fires i festivals de circ i arts escèniques, de 

manera presencial amb estand propi amb la intenció de ser un punt de trobada i 

informació dels socis i per la resta d’interessats en el circ català.  

 



 
 

28 

 

Fira Tàrrega 

• 9,10,11,12/09/21- Estand propi en col·laboració amb les Associacions: TTP, 

AADPC, PATEA, ADGAE. 

• 10/09/21. Acció professional per relacionar els projectes amb programadors i 

programadores catalans, estatals i internacionals.  

També hem participat de manera puntual i no presencial a la Fira Igualada i la Fira 

Mediterrània de Manresa. 

Hem assistit a la Fira Mercartes, a Valladolid,  amb l’aixopluc de Catalan Arts i 

Circored.  

 

Foto APCC. Estand a Fira Tàrrega 

Fira Trapezi de Reus  

L’APCC coorganitza una acció professional a 

la Fira. Aquest any ha estat la xerrada sobre 

circ i territori. Participem de la Comissió de 

la Fira Trapezi i hem fet el seguiment amb 

l’Institut Cultura de Reus per a la nova 

licitació. Estem en constant diàleg amb tots 

els agents.  

 

Guia de companyies  

El 2017 l’APCC va publicar la Guia de 

companyies de l’APCC, amb informació sobre unes 80 companyies associades i els 

seus espectacles. Des del 2018 s’han fet dues actualitzacions dels continguts en la 

seva versió online, i hem arribat a un total 120 companyies.  

Durant el 2021 hem difós la Guia de companyies:  

• A través de les xarxes, amb imatges específiques de cada companyia publicant 3 

companyies per setmana durant 6 mesos.  

• Hem fet difusió de la Guia de companyies a Fires d’arts escèniques: Difusió de la 

guia a la Feria Mercartes o difusió de la guia a Trapezi, Tàrrega i Igualada. 
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Dia Mundial del Circ  

Cada any es convoca el Dia Mundial del Circ, i durant la quinzena anterior es 

promociona l’activitat que es genera a tot Catalunya per la seva celebració. A més, i 

per difondre totes les activitats organitzades arreu del territori, des de l’APCC s’edita 

una agenda en paper amb la informació subministrada pels socis i sòcies.  

• 17/04/21- Acte Central a Terrassa (Tub d’Assaig)  

• Agenda del Dia Mundial del Circ (recull de 50 activitats del 9 al 25 d’abril a tot 

Catalunya)  

Foto APCC Dia Mundial del Circ a Tub d’Assaig 

 

 

 

 

 

També des de l’APCC i la XECC es coordina la gestió de la selecció de persona o 

persones encarregades de la redacció del Manifest del Dia Mundial del Circ, que es 

llegeix a les diverses activitats convocades.  

Enguany 

l’equip 
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responsable del Manifest han estat Serena Vione i Andrea Martínez, formadores 

responsables de l’escola Encirca’t a Arenys de Munt, i amb una llarga trajectòria en 

la formació de circ. Han col·laborat amb elles alumnes de la seva escola com Maiol 

Pruna i Bet Corominas.  

Podeu consultar el manifest en aquest enllaç: 

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/Manifest%2

0DMC%202021.pdf 

Col·laboració amb els premis de circ Zirkòlika  

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. 

Enguany hem continuat col·laborant en la dotació al premi a la Millor Iniciativa del 

Circ a Catalunya que aquest any ha recaigut en La Fira de Circ La Bisbal de 
l’Empordà. 

Agenda de Nadal  

Des de l’APCC recollim informació dels espectacles programats en dates de Nadal i 

els difonem a través de la web i les xarxes socials. Fem especial èmfasi en aquesta 

difusió perquè sabem que és un dels moments de l’any amb més programació de 

circ. 

• Recull d’espectacles i tallers de circ: més de 30 activitats del 17 de desembre al 
9 de gener a tot Catalunya. 

Consultable aquí:http://www.apcc.cat/noticies/2045/mes-de-30-espectacles-i-

tallers-de-circ-a-lagenda-de-circ-de-nadal 
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Sant Martí de Circ. 4ª edició  

Durant el 2021 hem fet moltes reunions i trobades amb els tècnics de Pla de Barris 

i també hem tingut converses amb el Districte de Sant Martí per tal de mantenir el 
Festival Sant Martí de Circ tal i com es feia des del seu inici, el 2017. 

L'APCC inicia el Festival Sant Martí de Circ el 2017 i, el 2018, amb el suport del 

programa “Pla de Barris” de l’Ajuntament de Barcelona, se n'amplia la programació. 

Sant Martí de Circ pretén apropar el Circ al barri on té la seu, a la vegada que ofereix 

la possibilitat de veure aquesta art escènica en espectacles de gran qualitat. Es du a 

terme a la plaça Alfons el Magnànim i està pensat per a un públic familiar i 

intergeneracional. 

El festival s'ha realitzat els mesos de juliol amb una programació concentrada en dos 

dies i una gran afluència de públic del barri i també d’altres zones de la ciutat. 

L'any 2020 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia i des de Pla de Barris 

s'ha volgut aprofitar aquesta situació per generar una transició de model que sigui 
més coherent amb els seus objectius i en concret en una de les línies d'actuació 

prioritàries que és Cultura i Educació, revisant els objectius del festival dels quals són 

finançadors. 

L’APCC ha estat molt present en aquesta deriva i canvi del festival, pressionant 

perquè es mantingués el model de festival. Des de l'APCC es va plantejar aquest petit 

festival al Districte. Sempre ha estat considerat com una oportunitat més de generar 

activitats i programació de qualitat, cohesió veïnal i també com una oportunitat de 

rebre altres veïns d'altres barris. Els dos primers anys, l'APCC va posar del seu 

pressupost part del finançament així com una part molt important de recursos 

humans. De la mateixa manera que ho ha fet Coop de Circ, cooperativa que va 

guanyar el concurs a la direcció artística d'aquestes 3 edicions de festival. 

Però la idea per part de l’Ajuntament era clara, així que l’APCC ha elaborat un 
projecte d’un cicle de quatre anys en col·laboració amb Pla de Barris a la vegada 

que es projecta recuperar el Festival per part del Districte. En aquest cicle es manté 

una petita programació el 24 de juliol per fer el Festivalet de Sant Marti de Circ, 

coordinat i dirigit per Coop de Circ, guanyadors del concurs de direcció artística fet 

per l’APCC.  

• 24/07/21- Festivalet Sant Martí de Circ  (Gestionat per Coop de circ- no s’ha 
vehiculat cap despesa a través de l’APCC)  
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PLA D’IMPULS DEL CIRC   

El Pla d’Impuls està definit per 11 mesures concretes que treballen pel 

desenvolupament del circ en 3 grans calaixos: la difusió, la producció i la formació.  

L’APCC coordina i lidera tot el pla, en col·laboració amb l’administració i la resta 

d’equipaments i entitats que desenvolupen les mesures i coordina específicament 5 

mesures concretes:  

• Mesura de difusió: #ressonacirc  

• Mesura d’Internacionalització  

• Pobles de circ  

• Circ i món empresarial  

• Mesura d’Infraestructures  

Totes les mesures tenen garantit un 70% de finançament, per part del Departament 

de Cultura. El 30% pot venir de diversos font d’ingressos, com la col·laboració d’altres 

entitats o administracions, ingressos propis per activitats o bé recursos propis de 

l’entitat.  

En el cas de la mesura #ressonacirc, la mesura de Circ i Món Empresarial i la 
mesura d’Infraestructures, l’APCC ha aportat part dels seus recursos.  

 

Mesura de difusió #ressonacirc_ dossier  

S’ha elaborat un dossier actualitzat i dinàmic, que construeix un relat del circ actual. 

Aquest dossier constituirà una eina de referència sobre circ per als mitjans de 

comunicació i altres canals de difusió i disposarà també d’una base de recursos sobre 

circ a Catalunya.  

Objectius 
#ressonacirc té com a objectiu potenciar la presència del circ als mitjans de 
comunicació i altres canals de difusió. Es tracta de renovar i actualitzar la visió i els 

coneixements que els mitjans de comunicació tenen del circ, de sensibilitzar-los 

sobre la diversitat i el dinamisme del circ fet a Catalunya i de posar al seu abast els 

recursos per a poder accedir a la informació sobre circ. 
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Accions i desenvolupament 
 
Les accions plantejades eren tres:  

 

1. L’elaboració d’un dossier actualitzat i dinàmic, que construeixi un relat del 

circ actual. 

A càrrec de la periodista especialitzada en circ Eva Romero, i amb el disseny 

de Rosa Lladó (Salon de the). Prèviament es va encarregar el disseny a 

l’estudi San Benito, que es va descartar per no adequar-se a l’objectiu final. 

Per diverses causes aquest dossier ha vist retardada la seva publicació 

online. 

 

2. Activitats divulgatives del dossier per a premsa. Accions de de difusió al 

sector i al públic general. 

Hem encarregat a l’agència de comunicació cultural Cosmica la campanya 

de premsa, amb trobades personalitzades amb periodistes especialitzats 

en cultura.  

La difusió al sector partirà de l’APCC, així com les accions de difusió al 

públic general, que es duran a terme a través de les xarxes socials. Es durà 

a terme una campanya específica a Instagram. 

 

3. Constitució d'un banc d'imatges (fotografies i vídeos) de circ actual. 

Després d’escoltar les opinions dels professionals de la fotografia de circ, 

aquesta acció s’ha descartat. S’ha encarregat a fotògrafs especialitzats en 

circ la generació de nou material sobre circ per poder difondre’l a la premsa 

des de l’APCC sense la generació d’una eina que facilitaria material de 

diferents autors de forma gratuïta als mitjans de comunicació, aspecte que 

el col·lectiu de fotografia de circ no trobava adequat. 
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Disseny Rosa Lladó, foto Marta García. Portada del dossier #ressonacirc 

 

Resultats esperats 
 

De la difusió a premsa i públic general se’n  derivaran diversos resultats, que aniran 

en la línia del principal objectiu de la mesura: l’ampliació de l’imaginari sobre circ i 
el reconeixement del circ català actual.  
 

-difusió del dossier #ressonacirc a periodistes especialitzats en cultura a través de 

les accions dutes a terme per l’APCC (entrevistes, mailing i trucades, nota de premsa, 

etc) i de la difusió del dossier a través de les accions a premsa d’altres entitats 

(festivals, teatres, etc). 
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Creiem que aquesta difusió aconseguirà que la premsa tingui un major coneixement 
del circ català actual, com treballa, les seves companyies i espectacles, els espais 

de formació actius i la seva presència arreu del territori.  

 

Es començarà a posar en valor la diversitat i la qualitat de les propostes artístiques 
creades a Catalunya i la premsa començarà a ampliar el seu punt de vista sobre el 
circ, per no centrar-se primordialment en el circ tradicional.  

El dossier també oferirà nous contactes, per tal d’evitar que les persones referents 

del món del circ català siguin sempre les mateixes i comencin a considerar-se com 

representants artistes més joves i de companyies fins ara desconegudes pel gran 

públic 

 

Mesura de  Pobles de Circ 
 

La mesura Pobles de Circ està dissenyada i coordinada per l’APCC i compta amb el 

suport econòmic del Departament de Cultura així com dels Ajuntaments participants.  

 

Objectius de Pobles de Circ 

L’objectiu de la mesura és reforçar un circuit estable municipal a Catalunya per a 

espectacles de circ i ampliar la xarxa d’estructures i espais d’exhibició. També vol 

difondre la creació de circ catalana, així com donar més oportunitats d’exhibició per 

a les companyies. A més, amb la participació dels espais de formació en circ s’ha 

acostat aquestes iniciatives als municipis i població més pròxima. 

 

Xifres 
En total s’han programat 29 espectacles i 7 tallers de circ que han arribat a 6.200 

persones de públic en poblacions amb molts pocs habitants. Es tracta de municipis 

de menys de 10.000 habitants distribuïts pel territori com Alcanar (Montsià), Talarn 

(Pallars Jussà), Sant Hilari Sacalm (La Selva), Bellver (La Cerdanya), Prats de 

Lluçanès (Osona), Ulldemolins (Priorat), Sort (Pallars Sobirà).  

 

Espectacles de diferents formats i disciplines, i també per a públic adult 
A partir d’una convocatòria anual per part de l’APCC per recollir propostes artístiques 

de companyies de circ catalanes, i com ja es va fer el 2021, s’ha seleccionat un total 

de 20 espectacles per part dels Ajuntaments participants  i programadors/es amb 

experiència en circ.  

I a partir d’aquesta catàleg d’espectacles cada municipi ha organitzat la seva 

programació. Des de l’APCC s’ha vetllat per tenir en compte criteris de gènere, 
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         Foto Marta García. Infinit de cia Seon a Talarn 
 

diversitat de disciplines i format (gran, mitjà i petit) i també perquè, durant el 2021, 

un 20% de les propostes estiguessin adreçades a públic adult, per promoure que no 

es tracti només de creacions per públic familiar. Els tallers de circ han anat a càrrec 

d’espais pròxims als pobles que ja organitzen formacions arreu del territori, per tal 

de crear vincles amb els municipis. 

La programació del 2021 va comptar amb Los Galindos, La Churry, Cia Seon, Jam, 

Todozancos, En Diciembre, Companyia de circ “eia”, cia Du’k’to, Entre Nous, Circ 

Pistolet, Madame Gaüc, Jessica Arpin, Kerol, Pessic de Circ, Col·lectiu TQM. 

 

Valoració  
Aquesta mesura ha finalitzat aquest mes de desembre amb molt bona valoració per 

part dels set Ajuntaments participants i també les companyies i espais de circ. 

Destaquen el ressò d’aquesta programació i les xifres molt altes de públic malgrat 

les restriccions establertes (limitació de l’aforament, confinaments municipals o 

comarcals, etc).  

Cal destacar que, com ja es va fer durant el 2020, tots els espectacles i tallers han 

seguit la normativa que marqui el PROCICAT per evitar contagis de COVID-19.  

 

 

 

 



 
 

38 

 

 

Difusió 
La mesura s’ha difós de la següent manera: 

-A través dels mitjans de comunicació, informats per les notes de premsa del 

Departament de Cultura i l’APCC 

-A través de les xarxes socials dels agents implicats, amb el material encarregat per 

l’APCC: vídeos i reportatges fotogràfics a càrrec de Julián Waisbord i Marta García 

Cardellach respectivament.  

Propostes de futur i continuació de Pobles de Circ 
 

Les valoracions positives de la mesura per part de tots els agents implicats ens han 

motivat a presentar un projecte a la Generalitat per donar continuïtat a Pobles de 

Circ durant tres anys més i arribar a un total de 5 anys.  

La proposta, a l’espera de resposta, preveu que el funcionament del projecte continuï 

igual, per tal d’incrementar el nombre de pobles participants i per tant el seu abast 

territorial i arribi a molts més indrets de Catalunya. 

Cada poble participaria un màxim de dos anys al projecte, i després l’APCC 

continuaria assessorant als municipis per ajudar-los en la programació de circ.  

 

En el cas que Pobles de Circ no pugui continuar per manca de participació del 

Departament de Cultura, des de l’APCC ja hem organitzat una reunió amb els 

consistoris participants i responsables del Departament i les diputacions per tal 

d’informar als tècnics i tècniques municipals sobre els ajuts i subvencions existents 
a l’hora de programar circ. Per exemple, s’ha explicat el funcionament de 

Programa.cat, o de les subvencions previstes per la Diputació de Girona.  

 

L’objectiu és donar eines als Ajuntaments perquè puguin continuar amb la seva 

programació i coneguin els ajuts econòmics existents, ja que sovint no en tenen 

informació, tal i com hem pogut comprovar aquests dos anys. 

Mesura circ i món empresarial  

La mesura de circ i món empresarial és una de les mesures del PIC que més 

variacions ha tingut des de la posada en marxa del Pla.  

És tractava d’una mesura aparentment petita, però que al llarg de les converses, 

reunions i participació de diferents agents i canvis, ha posat de manifest la seva 

potencialitat transformadora. Un dels objectius que va anar guanyant més força va 

ser el de donar a conèixer el circ entre el món de l’empresa no cultural per mobilitzar 

un canvi de percepció sobre aquesta art escènica en un sector social que pot tenir 

una importància en la difusió del circ i, per tant, també la percepció que té la societat 

al respecte.  
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L’objectiu inicial i els objectius estratègics no han variat gaire, però si que ho han fet 

les accions a desenvolupar, el nombre de persones implicades i, per tant, la 

repercussió final que ha tingut en contrast amb la plantejada inicialment.  

No creiem que sigui un fracàs. Ni molt menys. Aquesta mesura partia amb un 

pressupost molt limitat aportat per l’SDE  i dirigit en la seva totalitat en forma 

d’encàrrec al setembre del 2019  a una empresa concreta, Both: People & Comms  

per portar a terme, segons proposta de l’APCC, la celebració d’una jornada que 

constituís un punt de trobada entre directius empresarials i professionals de circ per 

tal de compartir les potencialitats  del circ i explorar possibles sinèrgies entre els dos 

mons.  A l’encàrrec però, no s’havia tingut en compte altres despeses de producció, 

comunicació, honoraris i coordinació.  

L’esclat de la pandèmia de la  Covid-19 ha estat el principal factor de canvis d’aquesta 

mesura, i ha suposat replantejar-nos fins a tres vegades la data de la Jornada (la qual 

ha tingut 3 dates diferents: 6/10/2020; 25/03/2021; 7/07/2021) amb el desgast 

que això implica, arribant al juliol del 2021 amb un públic potencial també esgotat 

per la pandèmia. 

Des de l’APCC hem treballat moltíssim en aquesta mesura, la qual ha representat 

una feina extra per a  la gerència de l’associació. Hem comptat amb la participació 

de moltes persones que han ajudat en el desenvolupament conceptual per a generar 

aquesta aproximació del circ al món empresarial. Agraïm a aquestes persones el seu 

temps dedicat així com a tots i totes les participants de les trobades finals. 
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Imatges dels vídeos de la mesura Circ i Món Empresarial. 
 

Mesura d’infraestructures 

El cap de la mesura ha estat la XECC, que va seleccionar la tècnica i exartista de circ 

Rat Serra com a coordinadora de les ajudes. Ella va dur a terme una revisió acurada 

de les bases atenent la realitat dels espais de circ, i també va donar suport  a la gestió 

de la sol·licitud dels ajuts i la seva posterior justificació. L’organisme impulsor per 

part de Departament de Cultura ha estat la Direcció General de Promoció Cultural i 

Biblioteques. 

Objectiu 

Millora de les infraestructures dels espais de circ  de Catalunya, que sovint estan 

infradotats. 

Breu descripció 

Una aposta per impulsar una línia d’ajuts fixa per a l'adequació i millora dels espais 

de circ de Catalunya. Amb millores estructurals i d'accessibilitat, adquisició de 

material de seguretat (rigging), material de circ, material escenotècnic i estructures 

desmuntables. 
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Calendari d’execució 

2020 - 2021* i 2021 – 2022. 

* Espais beneficiaris: Excèntrica, Ntelades, Si lo sé no me cuelgo, Castellers de 

Gràcia, LaCrica, Pengim Penjam, Artesorio, encirca't, Cronopis, Fira de la Bisbal, Can 

Batlló, Amposta, Tub d'assaig, Quina Gràcia, Asso.Teatral Denominació d’Origen. 

Des de l’APCC volem destacar que aquesta línia d’ajut es mantindrà. 

 

Memòria comunicació 2021 

Objectius 

La comunicació que duu a terme l’APCC té dos objectius clars, marcats per dos tipus 

de públic al qual ens adrecem: 

-Comunicació per a professionals del circ, amb dues vessants 

 -comunicació interna: per a socis i sòcies 

 -comunicació externa: per a tots els professionals de l’àmbit del circ 

En aquest cas es tracta d’informar a professionals del circ sobre continguts que 

considerem interessants per a ells, ja sigui generats per l’APCC com d’altres agents 

del sector, administracions, etc.  

-Comunicació per al públic general: difusió del circ català actual per tal que es 

coneguin les companyies, espectacles, escoles, i tots els recursos sobre el circ a casa 

nostra.  

Algunes de les eines que utilitzem són per exemple l’Agenda de Circ de Nadal, o 

l’Agenda del Dia Mundial del Circ, entre d’altres accions.  

Mailing 

Des  de l’oficina de l’APCC s’informa a través de correus electrònics de diferents 

maneres: 
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-Butlletí electrònic: newsletter per a socis i sòcies que enviem actualment de manera 

quinzenal de forma exclusiva a les persones que formen part de l’APCC. Aquest 

butlletí recull les informacions recollides durant aquests 15 dies : notícies, 

convocatòries de festivals, equipaments teatrals, espais de creació, premis i 

subvencions, ofertes de feina, descomptes, formació professional i agenda 

d’espectacles i tallers.  

-Mailing sobre diversos temes: per a continguts que volem destacar, ja sigui sobre 

notícies internes de l’APCC, activitats organitzades o bé subvencions i convocatòries. 

D’aquesta manera  

Aquesta eina és bàsica per a l’APCC a l’hora de comunicar directament amb els 

nostres socis i sòcies, i de fet tenim un índex d’obertura alt  (més d’un 50%) en 

relació als estàndards habituals. 

Web de l’APCC 

La nostra web recull informació sobre el sector del circ a Catalunya, així com un perfil 

de tots els nostres socis i sòcies i els seus espectacles vigents. S’actualitza 

setmanalment amb notícies del sector, i recull a al seva part interna els continguts 

que creiem interessants per als nostres associats: convocatòries, ajuts, ofertes de 

feina, informacions, etc. Atén, doncs, als objectius de comunicació al sector i al públic 

general. 

La nostra web de l’APCC disposa de la única agenda de Circ al territori català. 

Recollim les activitats (espectacles i tallers) que els nostres socis/es duen a terme a 

Catalunya, a l’Estat i a l’estranger, durant el 2021 hem informat de més de 650 

propostes. 

També difon l’actualitat del sector, amb unes 150 de notícies durant el 2021 (una 

xifra molt més elevada que el 2020, en part per l’activitat generada pel Pla d’Impuls 

del Circ), i a la part interna per a socis /es recull convocatòries, ajuts, ofertes de 

feina, etc.  

La nostra web ha obtingut visites unes 10.300 visites durant el 2021, amb un 

increment del nombre d’usuaris del 6% respecte l’any anterior. 
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-Nova web 

A més, volem destacar que durant el 2021 hem treballat en la creació de la nova 

web de l‘APCC. L’empresa encarregada del disseny i execució és Antaviana, la 

mateixa responsable de crear la web actual. És una empresa de llarga trajectòria en 

aquest camp i són creadors  de webs de projectes culturals com la de Fira Tàrrega o 

d’altres de gran envergadura com la de Sant Joan de Déu o bé la de la  Universitat 

Rovira i Virgili. 

Hem treballat en el disseny de la primera fase, que durant el 2022 es posarà en 

marxa, paral·lelament al treball de disseny de la segona fase. La renovació de la 

nostra web, que té un gran volum d’informació, s’ha hagut de dividir en tres fases per 

poder-se assumir econòmicament. 

La renovació és necessària per tal d’adaptar-se a les noves formes d’utilitzar Internet 

i incloure nous continguts interessants per al sector i els nostres socis i sòcies.  

La definició del disseny de la primera fase ha comportat diverses reunions entre 

l’equip d’oficina i la comissió de comunicació, com ja hem comentat anteriorment. 

Xarxes socials 

L’APCC està present a les principals xarxes socials, i en funció de la presència el circ 

en cadascuna d’elles hi incloem més continguts o menys. L’objectiu és utilitzar les 

xarxes com a eina per comunicar amb el sector i també amb el públic general 

interessat en l’àmbit del circ.   

Els continguts generats per l’APCC i difosos per les tres xarxes sovint són els 

mateixos, però s’intenta dur a terme un tractament diferencial segons el tipus de 

canal i les seves potencialitats.  

Instagram 

Actualment, Instagram és la xarxa predominant i on més professionals de circ estan 

presents. Per aquest motiu és un dels canals en què estem més presents, ja sigui 

per informar de les nostres activitats com d’altres notícies sobre el sector, així com 

convocatòries, ajuts, etc.  

Actualment tenim més de 2.100 seguidors/es al nostre perfil, amb un centenar de 

posts i 4000 stories durant 2021. 
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Volem destacar que a través de les stories d’Instagram ens hem fet ressò d’iniciatives 

de socis o sòcies o d’altres agents del sector, per tal de donar-los una major difusió. 

El nostre objectiu és, com també a Twitter, difondre informació interessant per a 

l’àmbit del circ.  

Enguany a més hem fet difusió de la Guia de Companyies a través d’Instagram, amb 

una campanya que s’ha allargat tot l’any i que ha donat a conèixer aquesta guia i 

alhora les companyies de circ catalanes.  

Facebook.  

Actualment Facebook és una de les xarxes amb menor creixement, i des de l’APCC 

hem comprovat que molts dels nous professionals utilitzen Instagram. No obstant 

això, continua sent una canal de comunicació important, sobretot per a certes franges 

d’edat.  

En total s’han escrit 197 posts durant el 2021, i tenim 3.000 persones seguidores. 

Twitter 

En aquesta xarxa la presència de professionals de circ és molt minsa, però malgrat 

això hi mantenim la nostra activitat perquè sí que és un canal interessant per difondre 

informació en l’àmbit de la gestió cultural o dels mitjans de comunicació.  

Per aquest motiu difonem les nostres activitats i notícies, així com notícies del sector 

del circ. També consultem aquesta xarxa per informar-nos de convocatòries i altres 

notícies interessants per a professionals de circ, i les difonem a través de retweets.  

En aquesta xarxa tenim 2.685 seguidors i seguidores.  

Youtube 

Canal que enguany hem utilitzat per donar a conèixer vídeos com els realitzats per 

l’APCC amb motiu de les diferents mesures del Pla d’Impuls del Circ: Pobles de Circ, 

Internacionalització i Circ i món empresarial, principalment. 

També hem utilitzat aquesta xarxa per difondre el video resum de les Jornades del 

Sector del Circ celebrades el passat mes d’octubre. 

A més aquesta xarxa també ens ha permès difondre de forma temporal o permanent 

algunes de les formacions organitzades durant l’any i celebrades online. 
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Premsa 

L’APCC dona a conèixer diverses de les seves activitats a  la premsa a través de notes 

de premsa, mailings i trucades.  

Enguany hem elaborat notes de premsa per donar a conèixer el Dia Mundial del Circ, 

les Jornades de Circ, l’Agenda del Circ de Nadal, i les activitats de Pobles de circ, 

entre d’altres temes.  

A la vegada, hem atès diferent peticions d’entrevistes i informacions per part de 

mitjans escrits, ràdios i televisions, a més d’agències de premsa. 

Durant el 2021 també ens vam reunir amb la Corporació de Ràdio i Televisió per 

demanar una presència major del circ en els continguts dels mitjans de comunicació 

públics de la Generalitat.  

Volem destacar que enguany, en part també gràcies a les accions dutes a terme pel 

Pla d’Impuls del Circ, s’ha incrementat la presència d’aquesta art escènica als 

mitjans, si bé continua sent molt minsa. 

Altres accions 
 

Des de l’APCC duem a terme diverses accions per donar a conèixer el circ català 

actual entre el públic general, i volem destacar-ne dues com són l’Agenda del Dia 
Mundial del Circ i l’Agenda de Circ de Nadal, que difonen el circ en dos moments 

de l’any en què està més present a teatres, carrers, etc. 

 

Per elaborar-les des de l’APCC fem una crida a les companyies i artistes de circ 

perquè en enviïn els seus espectacles, tallers, formacions i exposicions. A partir de 

tota aquesta informació, maquetem documents consultables online amb tots els 

detalls sobre el dia, lloc i hora de celebració de cada activitat.  

 

L’Agenda del Dia Mundial ha recollit més d’una cinquantena de propostes arreu del 

territori català i l’Agenda de Circ de Nadal més d’una trentena. 

 

Per tal de fer-les arribar al major públic possible s’han difós a través del correu 

electrònic i també a través de les xarxes socials a més, com hem comentat, de les 

notes de premsa.  

 

 

 
Barcelona, 28 de gener de 2021 


