
 

CANDIDATURA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’APCC 2017-2019 

 

Que és la Junta Directiva de l’APCC i que fa?  

- La Junta és l’òrgan de govern de l’APCC escollit per als/les socis/es. 

- Regeix l’associació d’acord amb els estatus i les decisions preses a l’Assemblea General 
(òrgan sobirà de l’associació).  

- És la “veu” dels/les socis/es, representant els seus interessos endavant de les 
institucions, vetllant per al compliment dels acords consensuats i engegant noves 
propostes en relació a les necessitats del sector. 

- Fixa i debat les línies generals estratègiques i d’acció de l’entitat (programació i 
activitat) amb la col·laboració de tots als socis que ho sol·licitin. 

 

Com passa tot això?  

- La Junta es troba un cop al mes a través de convocatòria enviada per mail amb ordre 
del dia a tots/es als/les socis/es. Segons els estatuts, l’assistència del president/a o el 
secretari/a és sempre necessària.  

 
- Les reunions de la Junta Directiva son un espai obert: tots/es els/les socis/es que ho 

desitgin podran assistir a les reunions, participar als debats i aportar les seves 
opinions, però no tindran dret de vot.   

 
- La participació a la Junta Directiva de l’APCC és voluntària, i per tant, no es pot rebre 

una retribució econòmica (si indemnitzacions per assistir a reunions si s’escau). Els/les 
membres de Junta podran presentar-se a les convocatòries de feina ofertes des de 
l’APCC i la Central, sempre i quan no formin part de la comissió de selecció.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Qui formarà part de la Junta Directiva 2017-2019? 
 

- Fabrizio Giannini, artista - President 
- Teresa Iglesias, gestora cultural - Vicepresidenta 
- Elena Zanzu, artista - Tresorera 
- Silvia Capell, artista i formadora - Secretaria 
- José Luís Redondo, artista - Vocal 
-  Griselda Juncà, artista - Vocal 
-  Amer Kabbani, artista - Vocal  
- Johnny Torres – Direcció Artística de La Central del Circ (sense dret a vot) 
- Ione Hermosa – Gerent de La Central del Circ (sense dret a vot) 

 

 

Àmbits de treball de la junta 
 
La Junta Directiva de l’APCC treballa en diferents àmbits de treball, en relació a les línies 
principals d’acció del sector. Proposta d’organització per àmbits de la junta entrant:  
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
PARITAT DE GÈNERE 
  
SERVEIS ALS/LES SOCIS/ES 
 
PROFESSIONALITZACIÓ 
 
VISIBILITZACIÓ DEL CIRC 
 
INTERNACIONALITZACIÓ 
 
FORMACIÓ 
 
CIRC SOCIAL 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
L’equip de l’APCC 
 
Gerència (Alfred Fort):  
Planificació, coordinació, gestió, seguiment i control de les activitats i programa proposats per 
la Junta Directiva 
Seguiment i control de la gestió econòmica i captació de recursos externs 
Direcció i control de recursos humans 
Interlocució amb les administracions i altres entitats  per desenvolupar polítiques culturals 
Elaboració d’informes 
Coordinació tasques administratives i subvencions 
 
Comunicació  i suport a la gerència (Amèlia Bautista) 
Gestió dels projectes de comunicació de l’associació 
Comunicació interna i externa de l’associació  
Servei d’informació i assessorament als socis  i butlletins 
Seguiment de la campanya de difusió  
Altes de nous socis i usuaris 
Suport  Producció 
Suport general a les activitats 
Atenció telefònica 
Tasques administratives  
 
Gestió de projectes :Producció i Comunicació (Marina Montserrat) 
Coordinació i producció de les activitats 
Gestió projectes generats des de l’Associació 
Coordinació i seguiment de la XECC 
Suport en aspectes de comunicació i disseny 
Suport en tasques administratives 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LÍNIES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’APCC 2017-2019 

 
Aquesta nova candidatura a la Junta Directiva de l’APCC vol dona continuïtat al treball fet fins 
ara per l’entitat i per les anteriors juntes. La majoria confirmen la seva permanència, i amb 
plaer s’afegeixen dos nous membres: Griselda Juncà i Amer Kabbani, ambdós artistes. 
 
Aquestes noves incorporacions esperem que serveixin d’impuls per a renovar les energies i 
continuar treballant per millorar les condicions del nostre sector. 
 
L’eix principal de treball continuarà sent els serveis als/les socis/es a través de l’escolta de les 
necessitats de la comunitat circense.  
 
Un punt molt especial serà treballar per a renovar i actualitzar la visió del circ tant a la societat 
civil com al sector professional (programadors de sales i festivals). 
 
Seguirem treballant per la paritat de gènere 
 
S’afegirà una nova àrea d’acció pel Circ Social, per a donar mes veu a una part importantíssima 
del sector. 
 
Ens esforçarem  en la difusió territorial del circ intentant ajudar  els  espais  de creació, 
formació i activitats circenses,   que cada cop desenvolupen un treball més intens i acurat en 
l’esdevenir del Circ a Catalunya 
 
A més, es continuarà amb la tasca de relacions institucionals per reivindicar el circ i les 
necessitats dels seus professionals. En aquest àmbit, pels propers dos anys es configura un 
treball intens per dur a terme dos projectes importants: el Pla d’Impuls del Circ i la possibilitat  
de l’Espai Estable d’Exhibició de Circ a Barcelona. 
 
 
 


