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Introducció 
 

El divendres 11 de març de 2022 es va celebrar a El Modern la Primera Jornada de 
Professionals de Circ de les comarques gironines, coorganitzada entre el Col·lectiu de 
Professionals de circ de Girona (CPCG), l’Oficina de Foment de les Arts i Arts 
Escèniques de l’Ajuntament de Girona. 
 
L’objectiu de la jornada era conèixer l’ecosistema de circ del territori, veure 
possibilitats d’enxarxament i avaluar necessitats i recursos. 
 
Hi van participar una vuitantena de professionals del sector del circ: artistes, 
tècnics/iques, empresaris/àries, gestors/es, formadors/es, programadors/es, etc. La 
jornada es va plantejar amb diferents dinàmiques grupals per potenciar el 
coneixement i l’intercanvi entre participants i amb sessions de treball per àmbits. 
 
En aquest document recollim les relatories de les set diferents taules de treball amb 
les necessitats, recursos i connexions que van sorgir durant tota la jornada. 

 
Formació / Espais d’entrenament / Creació / Producció / Exhibició /  

Circ social i projectes comunitaris / Gestió i polítiques culturals 
 

Les necessitats més repetides van ser: 
 

▪ Espai d’entrenament al territori 
▪ Acompanyament a projectes 
▪ Enxarxament entre professionals 
▪ Eines de professionalització 
▪ Difusió i promoció de l’activitat dels i les professionals de Girona 

 
De  recursos  en van sorgir molts i de molt diversos, fent evident la voluntat de cooperació 
i  de compartir. Els recursos queden recollits en cada una a de les relatories de les taules. 

 
 
 



 
 

 
 

Entre les connexions que es van crear, que van ser moltes, destaquen: 
 

▪ CPCG + APCC per formalitzar un espai de representativitat professional al 
territori 

▪ Programadors/es de circ + Companyies de circ per teixir una xarxa 
d’acompanyament a projectes de companyies de circ del territori 

▪ El Canal de Salt i Can Cors de Celrà  +  CPCG per impulsar un espai 
d’entrenament de circ 

▪ Oficina de Foment de les Arts + Professionals de circ del territori per 
articular espais de trobada i difusió presencials i online de professionals i 
recursos del territori 

▪ Zirkolika i GironaCrea + Professionals de circ del territori per donar a 
conèixer l’activitat i el talent del territori 

 

 
  



 
 

 
 

Taula de formació 
 

Necessitats 
 
● Visibilització i valorització del circ com a eina educativa i com a disciplina artística 
● Projectes formatius de continuïtat 
● Projectes de formació de base, per tal de poder anar professionalitzant el sector i 

aconseguir augmentar els nivells de formació (educació bàsica, educació 
professional, pedagogia del circ, investigació…) 

● Recursos econòmics públics 
● Suport municipal per aconseguir descentralització 
● Mentories i acompanyaments d’artistes (possible plataforma per ajudar a nous 

projectes, tant en creació, formació de formadors, assessoria tècnica, assessoria 
en gestió…)

 

Recursos 
 

● Professorat, material, motivació 
i ganes de treballar: 
o Contaminando Sonrisas: circ 

social, material (no 
estructures)   

o Cia. Estampades: dansa aèria, 
equilibris i varis d’iniciació al 
circ 

o Cia. La Corcoles: 
funambulisme 

o Clara Aragay: trapezi, aeris, 
iniciació al circ 

o Elefant d’Or: professorat 
internacional per master 
classes i coach 

 
 
 
 

o Tanit Mora: dansa 
contemporània  

o Aram Pou: malabars, 
equilibris, acrobàcia fusió, 
teatre, dansa 

o Gabriela Fernández Izquierdo: 
aeris, iniciació llit elàstic 

o Diana Pla Solina - Cia. Nemin: 
clown, dansa, teatre,  
assessorament artístic, cos, 
moviment i creació per 
artistes 

o Cia Non Sin Tri: monocicle 



 
 

o Peluso - Cia. Sonfather: 
equilibris sobre objectes 

o Casa Raluy Vulpellac: formació 
per professionals i no 
professionals, 
acompanyament artístic 

o Fira de Circ al carrer La Bisbal: 
projecte escola de circ, 
material, tallers i extraescolars 

o Cia Empordamar: mentories 
o Bet Los Galindos: experiència i 

coneixement 
o Anna Confetti: material de 

segona mà per vendre o 
intercanviar 

o Circusland Besalú: arxiu 
biblioteca i videoteca 

 
●  Espais de formació: 

o Cronopis Mataró: formació de 
formadors 

o Casa Raluy Vulpellac: carpa de 
circ 

o EICA La Vinya Arbúcies: espai 
d’investigació i creació 

o L’Era Espai Cultural Brunyola: 
formació continuada circ i arts 
escèniques 

o Escola Municipal de Dansa de 
Celrà: tècniques de circ i aeris 

o CPCG: organització de la 
trobada de circ 

 
● Recursos APCC 

o Cens escoles formadores 
o Assessorament pedagògic 
o Acompanyament o 

assessorament per adquisició 
de recursos materials 
(subvencions) 

o Jornada de visibilització 
escoles.cat 

 

Connexions 
 
● Elaborar recursos pedagògics amb contingut de circ 
● Trobades i jornades de cooperació i intercanvi (formació de formadors/es, 

intercanvis pedagògics…) 
● Cens de formadors/es 
● Ampliar el cens d’espais de formació iniciat per l’APCC 
● Treballar des dels municipis per a obtenir suport i impuls a projectes de formació 

de base (tant dins la formació reglada com extraescolar) per així donar més 
visibilitat i força al circ, a la seva capacitat formadora al seu valor pedagògic. 

● Professionalització del circ des de la base: presència al batxillerat artístic 
 



 
 

 

Taula sobre espais d’entrenament 
 

Necessitats 

Espai exclusiu d’entrenament amb: 
 

● Condicions tècniques i de seguretat que contempli totes les disciplines 
(ancoratges, terra llis i pla...) 

● Material comunitari d’entrenament 
● Cobertura sanitària 
● Calefacció 
● Amb espai per emmagatzemar utensilis tècnics  
● De propietat col·lectiva 

Recursos públics per adequar i gestionar l’espai 
 
Recursos 
 
Espais: 

o Cercle Bredenc (Breda) 
o Can Cors (Celrà) *Futur 
o Sales assaig Llierca 
o El Galliner AGT (Girona) 
o Centre cívic Porqueres can 

Carreres 
o Escola Municipal de Dansa (Celrà) 
o Caixa escènica El Modern (Girona) 

*Futur 
o L'Era Espai Cultural (Brunyola) 
o Casa Raluy (Vulpellac) 
o Centre Arts Escèniques El Canal, 

naus Guixeres (Salt) *en 
negociacions 

 
 
 
 

o Salting (Salt) 
o Bot (Figueres) 
o Espai Santa Coloma de Farners (?) 

 
Material, motivació i ganes: 

o Cia Corcoles,  
o Raquel moreno 
o Gabriela Fernández 
o Aleix Lidon 
o Cia Estampades 

 
 



 
 

Taula de creació 
 

Necessitats 
● Acompanyament a la Creació en diferents nivells: 

o Logístic 
o Econòmic 
o Humà 
o Professional 
o Artístic 

● Professionalització de la Creació com una etapa de treball important i necessària, 
que la reconegui com a tal i la separi de la Producció. Per això, és necessari un xarxa i 
un suport, on els professionals puguin generar espais d’intercanvi d’experiències. 

● Llibertat de creació i de temps, que permeti la transformació i el tornar a començar 
sense pressions. 

Recursos
 
● Acompanyament humà, 

professional i artístic: 
o Diana Pla de la Cia Nemin: 

acompanyament a la creació 
(mirada externa i entrenament 
escènic) 

o Marcel Cia Los Galindos: 
experiència i coneixement. 

o Pere Hosta: mirada externa, 
humor seriós i carrer. 

o Elefant d’Or: directors artístics 
internacionals. 

o Oficina de Foment de les Arts 
● Administratiu/Gestió: 

o Destileria: acompanyament en 
subvencions 

o Casa Raluy a Vullpellac. 
o APCC 
o AGT 

●  Informació/Documentació: 
o Circusland: Biblioteca, Videoteca i 

Arxiu. 
● Espais futurs: 

o Associació Gironina de Teatre: El 
Galliner, espais d’assaig, aules, 
assessorament en producció... 

o Cercle Bredenc: actualment és un 
Ateneu, situat a Breda, gestionat 
pels propis socis (associació 
privada sense ànim de lucre), 
però s’utilitza per poques coses  i 
amb alguns canvis podria ser un 
espai per fer residències, creació, 



 
 

assaig. Contacte Natàlia de 
“Contaminado Sonrisas”. 

o Celrà Cultura: 
o Escola municipal de Dansa 
o Teatre l’Ateneu 
o Projecte Sala Cors 
o Iurta per a circ de petit format. 

Contacte Cía Los Galindos. 
o Espai assaig a Sales de Llierca. 

Contacte Anna Confetti 
o Centre d’Arts Escèniques El Canal 

a Salt: Programes de suport a la 
creació. 

o Teatre Municipal: residències 
tècniques i espai mostra procés. 

o L’Era Espai Cultural: 
o Residències artístiques amb 

possibilitat de mostres del procés 
de creació. 

o Poden cedir l’espai per fer 
trobades i crear xarxes 
d’intercanvi. 
o Convent Pontós de 

l’Associació Mutte: espai de 
residència i programació. 

o El Modern: com espai per fer 
jornades d’intercanvi per a 
professionals 

o Eica la Vinya a Arbúcies 
(2023): Espai equipat amb 
carpes dedicat a la creació de 
circ i arts de carrer. 

o Futur espai escènic del 
Modern 

o Casa Raluy a Vulpellac: 
o Carpa de circ 
o Espai de creació i formació 
o Cursos per a professionals del 

sector 
o Acompanyament artístic i 

administratiu 
●  Acompanyament econòmic: 

o Kreas 
o Diputació de Girona per a 

projectes de creació 
o ICEC 
o INAEM per projectes 

internacionals

 

Connexions: 
 

● Un banc d’equipaments o xarxa d’espai on els creadors i les creadores puguin 
buscar l’espai segons les necessitats. Des del projecte de l’eina TIC que està 
duent a terme l’Oficina de Foment de les Arts es contempla aquesta xarxes 
d’espais a nivell gironí. 

● Banc de recursos, tant econòmics, logístics, professionals com humans i artístics. 
● Espais d’intercanvi d’experiències i coneixements com la jornada 



 
 

 
 

Altres: 
 

● Sobre la professionalització de la creació no s’ha trobat cap recurs que doni 
resposta a aquesta necessitat. 

● Es veu necessari sensibilitzar al personal tècnic de la resta d’administracions, tant 
locals com supralocals, de la necessitat de cuidar la creació com una part 
necessària. Per aquest motiu, es demana al personal tècnic assistent a la jornada 
de fer aquesta tasca de gota d’oli. 

● Els recursos econòmics destinats a Creació no són suficients per donar resposta a 
la necessitat. 

 
 
  



 
 

 

Taula de producció 
 

En aquesta taula es va parlar, sobretot, sobre què entenem com a Producció. 
 

Parlem de la figura del/a productor/a-inversor/a? 
 

Parlem d’empreses o professionals que es dediquen a produir espectacles amb diferents 
companyies i per tant de diferents identitats artístiques? 
 
O parlem d’un membre de l’equip que desenvolupa les tasques de producció d’una 
companyia? La majoria es decanta per aquesta opció. 
 
Tasques concretes de la persona de producció: gestió de subvencions, co-productora i 
pre-compres, planificació, contractació, logística i intendència. 
 

Necessitats:  
 
● Sensibilització d’artistes en la necessitat de professionalitzar les tasques de 

producció i del que allibera poder delegar aquestes tasques a professionals. 
● Hi ha manca de professionals de la producció per treballar amb les companyies, es 

comenta que no hi ha professionals disponibles perquè tampoc hi ha demanda 
 

RECURSOS 
● Calen recursos econòmics perquè artistes i companyies es puguin permetre comptar 

amb un/a professional de la producció 
● S’ofereix La Nuclear i Operacions Espacials per a donar suport a aquestes tasques. 
 

Connexions 
 
● Cal consensuar què és la producció i com la diferenciem de la creació, doncs es 

considera que part del que s’anomena creació ja és producció 
● Un cop reconeguda la importància i àmbit d’actuació del perfil de producció, l’equip 

artístic ha de dipositar-hi confiança 
● Es proposa poder compartir el perfil de producció entre dues companyies 



 
 

Taula d’exhibició 
 

Necessitats: 
o Més enllà d’un circuit d’exhibició, es va parlar de la necessitat d’una xarxa 

d’acompanyament, tant per a companyies emergents com consolidades.  
o Mapeig de programacions: per gestionar calendaris de gires i compartir 

despeses (gestió més sostenible) 
o Espai de risc i possibilitat: on es puguin madurar els espectacles en 

contacte amb els públics. 
 

Recursos 
 

● Mapeig de programacions: 
o Nits de Circ -  Gran Circ de Nadal – Girona / Roses Besalú - Circus Arts 

Foundation 
o Teatres Municipals 
o L’Era Espai Cultural  
o Festival MIMAA (Arbucies, del 16 al 18 de setembre) 

trompezcirkus@gmail.com  
o Multipolar - Cicle d’hivern de circ de carrer de petit format (Maçanet de la 

Selva) 
o Porqueres: programació a la festa major, estiu i programació estable 
o Fira de circ al carrer de la Bisbal: exhibició, residència anual, programacions 

compartides. 
o Teatre Ateneu de Celrà (programació) 
o Festival Social Dia del Circ a Breda: per presentar treballs en procés i tenir un 

primer contacte amb el públic - diadelcircbreda@gmail.com 
o CPCG - Gala de circ: espai de risc per a artistes del territori 
o Figueres - Teatre Jardí - La Cate: espai d’exhibició, residències tècniques, 

creació de públics (tallers, assajos oberts, etc.) 
o Xarxa Gironina de Café Teatre: treballs en procés, pre-estrenes, companyies 

emergents  
o Arts Escèniques Girona: programació durant la temporada estable (de gener a 

maig, per a adults i tots públics), cicle Paranormals (propostes arriscades i 

mailto:trompezcirkus@gmail.com
mailto:diadelcircbreda@gmail.com


 
 

llenguatges híbrids), residències tècniques amb presentacions obertes, Escènit 
(programació a l’espai públic i site specific duran el mes de juliol) 

 
● Companyies / Artistes:  

o Circus Blixem: circ social (La Garrotxa) 
o Aram Pou Clavell: “L’ultim silfir”, espectacle transdisciplinari 

arampouclavell@gmail.com 
o Pere Hosta: espectacles de carrer de clown, intervenció urbana 
o Cia. Flyng Pikmis: espectacles de sala i carrer 
o Cia. Sonfather: equilibris, objectes, monocicle 
o Cia. Somrixnarices: circ multidisciplinari, circ social. 
o Cia. Non Sin Tri: espectacles de carrer i sala 
o Diana PLa Solina - cia. Nemin: clown, dansa i teatre - nemin.cia@gmail.com 
o Cia Artgila: musica i clown infantil  
o Cia Las chicas del barro: circ, teatre, dansa i fang. 
o Col·lectiu Ortiga: “Originària”, projecte amb carpes a zones naturals amb cicle 

de programació pròpia (social/ambiental/artístic) 
 
● Carpes:  

o Eila La Vinya (Arbúcies): carpa de 350m2 i domo-carpa de 90m2. 
trompezcirkus@gmail.com 

o Ortiga: 2 carpes 
o Los Galindos: una iurta 

 

Connexions: 
● És necessari crear un espai d’enxarxament professional on es puguin connectar 

els espais d’exhibició amb creadors/es del territori i les seves necessitats, per tal 
de generar intercanvi i connexions. Es va posar com a exemple el projecte de 
suport a la creació de Fira Tàrrega, amb un catàleg que recull els projectes en 
creació/exhibició i les necessitats durant el procés creatiu 
 

● Cal generar més connexions entre programadors/es i els espais de creació que 
possibiliten processos d’acompanyament i generin espais de risc i confiança dins 
les programacions.  

mailto:arampouclavell@gmail.com
mailto:nemin.cia@gmail.com
mailto:trompezcirkus@gmail.com


 
 

Taula de circ social i projectes comunitaris 
 
El circ social i els projectes comunitaris són aquelles pràctiques que, mitjançant el circ, 
generen impactes en la societat i el desenvolupament comunitari. Són pràctiques que 
connecten amb el món socioeducatiu, la salut, l’atenció a la diversitat, els feminismes o 
l’acció comunitària, entre altres camps, i que fan servir metodologies com les derivades 
del circ social, els pallassos d’hospital, l’educació per l’art o les arts comunitàries. 

Es tracta de processos d’ensenyament i aprenentatge de tècniques circenses que tenen 
com a finalitat la inclusió de persones en situació de risc social i el desenvolupament 
comunitari. Aquests processos permeten arribar a una gran diversitat de públics, sobretot 
joves, i  faciliten el treball de valors com el respecte, la solidaritat i la inclusió. 

Necessitats 
● Falten projectes. I al voltant d’aquests, falten: 

o Espais per difondre’ls i conèixer-los 
o Recursos 
o Col·laboradors 

▪ Mediació entre els diferents agents que intervenen (artistes, 
administracions, educació, salut, associacions, entitats...). L’agent 
mediador té la capacitat d’escoltar, d’analitzar, de detectar un 
conflicte, i la capacitat d’ajudar a trobar alternatives encaminades a 
la facilitació del diàleg i al bon desenvolupament del projecte. 

● Vincle sòlid amb educació. Es reivindica la 6º hora lectiva per educació artística  
● Facilitats per actuar al carrer, l’espai natural del circ social. 
● L’Administració i la societat ha de reconèixer la tasca del circ com eina 

d’intervenció social i construcció de relacions comunitàries. 
● Recursos econòmics 
● Escolta i acompanyament 
● Pla d’Impuls del Circ 

 
 
 
 



 
 

Recursos

● Espais i contextos: 
o Espais municipals de Celrà: 

▪ Teatre 
▪ Can Cors 
▪ Escola de dansa... 
▪ Ajuntament de Celrà: ganes de fer projectes comunitaris  

o Teatre Jardí de Figueres: espai per pensar projectes comunitaris i posar-los en 
pràctica amb diferents col·lectius de la ciutat 

o Teatre Municipal de Girona: presentació de projectes comunitaris 
o Centre d’Arts Escèniques El Canal 
o Associació Gironina de Teatre: espais disponibles en horari de matins (El 

Galliner). 
● Materials i altres recursos: 

o Estampades: tallers i materials de tallers 
o Papallona Circus: material de circ i malabars 
o Raquel Moreno: material d’aeris, estructura disponible i experiència en circ 

social 
o Gabriela Fernández Izquierdo: experiència laboral en circ social, directora de 

lleure 
● Projectes: 

o Associació PerNassos d’Arbúcies: Teatre i Clown social 
o Associació Contaminando Sonrisas a Girona i a tot el món: Circ social 
o Simple present: projecte comunitari de creació escènica (Las mirades 

compartidas i Atelier Escènic). 
● Eines de mapeig i enxarxament: 

o L’Arxiu Català del Circ Social (https://circsocial.cat/):  un portal a través del qual 
descobrir entitats, projectes i documentació relacionada amb el circ aplicat al 
camp social, la salut, l'educació i el desenvolupament comunitari. Web creada 
en el marc del Pla d’Impuls del Circ. 

● Vincles 
● APCC i AGT 

● Subvencions: 
● Òmnium: aules de nouvinguts 

https://circsocial.cat/


 
 

 

Connexions 
● Crear una eina que serveixi per mapejar i enxarxar els projectes de circ social i 

comunitari, enfortint aquest àmbit del sector i donant visibilitat al circ social com 
a eina transformadora. És a dir, compartir un directori de projectes de circ social i 
comunitari i de recursos per cobrir les necessitats d’aquests projectes. L’eina ha 
de ser viva i les dades s’han de poder actualitzar amb facilitat. Ha de ser un espai 
on poder identificar els recursos i exposar les necessitats, un espai que afavoreixi 
l’intercanvi i la col·laboració. En aquest sentit, l’entorn digital de difusió cultural i 
creativa i de relació entre professionals del sector que s’està implementant des 
de l’Oficina de Foment de les Arts, en el marc del PECT Indústries Culturals i 
Creatives, és una eina que serviria per connectar les necessitats i els recursos, una 
eina de mapeig i enxarxament. 

● Demostrar l’efectivitat del circ social a través d’una prova pilot de circ social, 
prenent de referència l’experiència de 9 Barris (formació de formadors/es en circ 
social, salut a través del circ, circ amb casals infantils, circomotricitat, circ amb 
gent gran, etc.). Si es reconeix la tasca del circ social es crearan contextos i es 
facilitaran ajudes. 

● Regularitzar l’activitat al carrer com s’ha fet amb la música. Es pot partir del 
model “Girona, carrers de música”, una iniciativa que regularitza la presència de 
música en viu als carrers de la ciutat de Girona. Seria una manera de promoure i 
visibilitzar el circ social. Per actuar, la companyia o artista s’hauria d’acreditar i 
tramitar la corresponent reserva. 

  

  



 
 

 

Taula de gestió i polítiques culturals  
 
 
 

Necessitats 
 
● Pla de polítiques territorials entorn del circ i major finançament 
● Llei del sector cultural 
● Professionals de la gestió, la distribució i la comunicació especialitzats/des en circ 
● Millor regulació laboral de professionals del sector per part de l’Administració 
● Suport i acompanyament dels projectes del territori 
● Recursos econòmics pels projectes de circ i informació sobre els recursos 

econòmics al territori 
● Facilitats des dels municipis per les pràctiques de circ: des de bona acollida de les 

veles a la minimització de la burocràcia 
● Formació professional en gestió  
● Enxarxament i coordinació entre les diferents administracions del territori a l’hora 

de finançar projectes i impulsar polítiques pel sector del circ 
 

Recursos
 

● APCC 
● CPCG 
● Oficina de Foment de les Arts de 

l’Ajuntament de Girona 
● Arts Escèniques de l’Ajuntament 

de Girona 
● El Canal de Salt 

● Tècnics/iques de cultura 
municipals del territori, com Celrà  

● Professionals de la gestió cultural 
del territori, per exemple, La 
Nuclear. 

● Revista Zirkolika 
● Companyies de circ

 

 
 

  



 
 

Connexions 
 

 
● Entre el CPCG i l’APCC per impulsar polítiques culturals al territori i interlocutar 

amb les administracions 
● Entre l’Oficina de Foment de les Arts i els i les professionals del territori per fer 

difusió del talent creatiu a través de les xarxes de Girona Crea 
● Entre la revista Zirkolika i els i les professionals del territori per fer divulgació i 

promoció de l’activitat de circ a les comarques gironines 
● Entre la Diputació de Girona i els i les professionals del territori per aportar 

recursos als projectes a través de les línies de subvencions de la Diputació 
● Entre l’Ajuntament de Girona i els i les professionals del territori per aportar 

recursos als projectes a traves de les línies de subvencions: Kreas i Amplia Cultura 
● Entre l’Oficina de Foment de les Arts i els i les professionals del territori per fer 

difusió del recursos del territori a través del seu butlletí i les XXSS 
● Entre professionals de la gestió cultural del territori i els i les artistes i cies de circ 

per fer assessorament o formació professional en l’àmbit de gestió. 
● Entre artistes i cies de circ i polítics per donar a conèixer les necessitats, el 

llenguatge i dinàmiques reals del procés creatiu del circ 
● Entre l’Oficina de Foment de les Arts i els i les professionals del territori per fer un 

directori de professionals a través de la nova plataforma de Girona Cultura. 
 
 

 
 

  



 
 

Taula de condicions laborals i professionalització 
 
 
 

Necessitats 
 
- Com garantim l’estabilitat vital?  
- Els i les professionals i artistes que comencen tenen moltes dificultats per saber 

com poden ser contractades 
- Les companyies ja “consolidades” tenen dificultats per garantir l’estructura 

necessària.  
- Com es professionalitza l’artista de carrer? Com garanteix drets laborals 
- Necessitat d’autocrítica. Molt lligat a les males pràctiques d’alguns projectes 
- Perquè el circ és menys que la resta de les arts escèniques?  
- Cal una política pública adequada 
- Manca de circuït per propostes difícils 
- La majora d’artistes no comunitaris - dificultat contracte 
- Què passa si vols ser mare o ja ets mare? 
- Les empreses de contractació es queden un %  
- Falta organització sindical 
- Estatut de l’artista 
- Es pot sostenir ser autònom?  
- Sostenir una empresa és molt difícil

 

Recursos 
● Associació de Professionals de 

Circ de Catalunya 
● Associació Gironina de Teatre 
● Espai d’enxarxament professional: 

El modern 

● Convenciment 
● Intercanvi d’informació 
● Coratge 
● Casa Raluy - Vulpellac: 

Acompanyament artístic, 
administratiu, carpa de circ, 
cursos per a professionals

 
 
 
 



 
 

Connexions 
 
• La creació del vincle entre el Col·lectiu de Circ de Girona, l’Associació de Professionals 

de Circ, l’Associació Gironina de Teatre i l’Oficina de Foment de les Arts, així com les 
diferents administracions implicades (Ajuntaments, Diputació de Girona...) que van 
participar a la jornada és un primer pas per articular un espai de diàleg i per canalitzar 
les necessitats entorn de les condicions de treball i professionalització. 

 

 
 



 
 

Agraïments 

Agraïm especialment a David Villota i Gemma Mateu que van dinamitzar la jornada, a 
Cristina Tascón, Gebra Serra, Elena Carmona, Laia Alzueta, Verònica Rincon, Íngrid 
Baraut, Aleix Lidon, Raimón Matò i Paula Radresa que van fer les relatories de les 
diferents taules i a l’Àlex Griffin per les fotografies. 
 
 

Contactes 
 

COL·LECTIU DE PROFESSIONALS 
DE CIRC DE GIRONA 

artistescircgirona@gmail.com 
 
 

ARTS ESCÈNIQUES GIRONA 
teatremunicipal@ajgirona.cat 

 
 

OFICINA DE FOMENT DE LES ARTS 
ofa@ajgirona.cat 
 

Per privadesa de dades, els contactes del participants es van entregar a aquells que van acceptar compartir-los amb la resta. 

                                                       
 

L’Oficina de Foment de les Arts de l’Ajuntament de Girona  és una iniciativa del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona 
i el seu entorn, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió 
Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona 
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