
 
 

 

 

Convocatòria per a gestors per al Servei 

d’Assessorament Bàsic als socis de l’APCC 
 

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

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

econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus 

inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes,tècnics, 

empresaris, representants,gerents, directors, dramaturgs,escenògrafs, coreògrafs, crítics, 

teòrics i docents. Amb 240 professionals associats, l’APCC representa el sector del circ a 

Catalunya. 

 

L'APCC ofereix als seus socis de forma gratuïta 1 assessorament bàsic a l’any 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... 

 Estratègies de difusió: suports de comunicació, circuits... 

 Contactes de professionals relacionats amb la producció, la gestió i la distribució 

Durant l’any 2013 s’han realitzat 12 assessoraments bàsics, i durant els tres primers mesos del 

2014, 9 més. Durant el 2014 l’APCC potenciarà aquest servei i per aquest motiu, obre 

convocatòria per a gestors culturals amb experiència en l’àmbit del circ que vulguin oferir 

aquest servei d’assessorament als socis de l’APCC.  

A qui s’adreça: 

Professionals del sector del circ i de les arts escèniques (gestors, productors, difusors, 
distribuïdors, dinamitzadors, etcètera) amb experiència en l’àmbit del circ. 
 

  



 
 

 

Què s’ofereix: 

L'APCC establirà un conveni de col·laboració amb els gestors de circ seleccionats  per oferir als 

seus socis de forma gratuïta assessorament bàsic sobre dubtes puntuals relacionats amb 

l'exercici de la seva professió. 

Els assessoraments consisteixen en una reunió d'una hora de durada amb el soci/la sòcia. El 

preu d’aquest assessoraments és de 35 euros bruts per sessió, càrrec que assumirà l’APCC. 

Els gestors seleccionats faran cada mes una factura per la quantitat resultant dels 

assessoraments realitzats. 

En cas que es derivin nous assessoraments a partir d’aquest primer assessorament, els gestors 

i els socis acordaran les condicions. 

L’APCC repartirà els assessoraments entre els gestors seleccionats segons les demandes i  

l’especialització dels gestors. 

Durada del servei 

Els convenis signats entre els gestors seleccionats i l’APCC tindran una durada d’un any, 

moment en què es tornarà a obrir una nova convocatòria. 

Què es demana: 

Els gestors hauran de tenir disponibilitat per a realitzar els assessoraments. 

Un cop realitzat l’assessorament, els gestors ompliran una enquesta de valoració. 

Els gestors faran una factura mensual a l’APCC pels assessoraments realitzats. 

La relació entre els gestors  i l’APCC es concretarà mitjançant un conveni. 

Candidatures /Documentació a presentar 

Per presentar-se, les persones interessades hauran d’omplir el següent formulari on line amb 

els seves especialitats i  fer arribar a l’APCC (apcc@apcc.cat) la documentació següent abans 

del 30 d’abril:  

 CV de la persona o empresa. 

 Un breu escrit explicant el seu interès en formar part del Servei d’Assessorament 

Bàsic als socis de l’APCC. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1pl9655cC6lF0sPwT35bJ2y_vywP4GysoM-PjiO4Z7WE/viewform


 
 

 

Selecció dels candidats 

Es tindrà en compte 

 Experiència en la gestió de circ (imprescindible) 

 Experiència en la gestió d’arts escèniques  

 Àmbits de treball  

 Territorialitat 

 Experiència en la internacionalització 

 Ser associat a l’APCC 

 

El jurat que farà la selecció està format per Alfred Fort, gerent de l’APCC,  Elena Zanzu i 

Francesca Líssia, artistes i membres de la junta de l’APCC.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Més informació: apcc@apcc.cat  

 


