
• Curriculum formació Ariadna Juncosa  
 
Ariadna Juncosa, després de vuit anys de patinatge artístic sobre rodes, descobreix 

el circ i es forma en les tècniques de cable d’equilibri, verticals i clown a l’escola de 

circ Rogelio Rivel de Barcelona, la Granierie de Toulouse i amb Stephanie Bouchard 

(acròbata i filferrista de Montreal). 

Especialitzada en cable d’equilibri s’inicia en el mon de l’espectacle a partir del 2013 

amb el seu espectacle La Simone 

A dut a terme monogràfics de cable d’equilibri a l’espai de Circ Cronopis de Mataró i 

a l’escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona 

A partir del 2010 comença com a tallerista de circ a espais com a Cronopis de 

Mataró, El Tub d’assaig de Terrassa i la cia. Passabarret de Valls, preparant i 

dirigint els tallers. 

Titulada com a monitora de lleure ha impartit extraescolars de circ per als més 

petits a escoles de Barcelona, Mataró i Valls. 

 

Des de 2010 Cable d’equilibri, amb Stephanie Bouchard, Toulouse. 

Des de 2011 Verticals amb Vicente Espinosa i Enric Petit a l'escola de circ Rogelio 

Rivel de Barcelona. 

2011 - 2012 Clown amb Miner Montell escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona. 

2011 Dansa contemporanea escola de dansa Area de Barcelona. 

2014 Stage du fil escola Le Lido , Toulouse. 

2015 Classes regulars de mà a mà amb Fernando Melki 

 
 

§ Experiència  com a docent en les arts del circ:  
 
Desde 2010 Realització de tallers de circ oberts per a infants, per escoles , 
ajuntaments,    associacions i centres cívics.  Realització de circs en familia a 
diferents espais de circ. 
 
Des de 2013. Realització d’espectacles amb cable d’equilibri. La Simone de 20’ a 
diversos espais, festivitats i festivals i Dynamite de 45’ estrena el 2022. 
  
Juny 2014. Monogràfic cable d’equilibri per a infants , espai de teatre a Mataró. 
 
Agost 2014. Tècnica amb la companyía Comediants, Fantasya by Escribà, 
Singapur. 
 
Octubre 2014 fins juny 2015. Docent de classes extraescolars de circ per a 
infants a l’escola Vedruna de Barcelona. 
 
Octubre 2014 fins Juny 2015. Docent de classes extraescolars de circ per a 
infants a l’escola Montserrat Sola de Mataró. 
 
2015. Taller dirigit  de cable d’equilibri i slack-line per adolescents amb familia 
sense recursos subvencionat per BBVA a la UAB de Barcelona. 



 
2016. Taller anual intensiu de cable d’equilibri a l’escola  de circ Rogelio Rivel de 
Barcelona. 
 
2017. Tallers de circ de nadal de Terrassa. 
 
2017 fins juny 2018. Clases de l’escoleta de circ  per infants i joves de la Cia. 
Passabarret a la Circoteca de Valls.  
 
Estiu 2018. Monitora a la casa de colónies English Summer de Poblet. 
014 – Stage du fil Granierie amb Natalie Good, Toulouse. 


