
 

ESFERA CIRC 
CICLE 2020/2021 

CONVOCATÒRIA OBERTA 

Benvolgut/da,  

Ens adrecem a tu per fer-te arribar la convocatòria d’ESFERA CIRC 2020-2021.  

ESFERA CIRC és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ, una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació 

de Professionals del Circ de Catalunya (APCC).  

Coordinada per La Central del Circ, Esfera Circ compta amb el suport del Departament de Cultura i amb la col·laboració de 

l’Institut Ramon Llull.  

ESFERA CIRC és un programa d’acompanyament a professionals de la cultura que té com a objectiu difondre i ampliar els 

coneixements sobre el circ per facilitar l’accés d’aquesta art al circuit d’arts escèniques de Catalunya.  

La convocatòria s’adreça a 6 responsables de cultura i arts escèniques dels equipaments públics de Catalunya qui, 

juntament amb 2 periodistes i 2 persones encarregades de polítiques públiques, que com a grup participaran en una sèrie 

de trobades formatives a l’entorn d’esdeveniments artístics vinculats al circ. 

Per facilitar la participació a la mesura, ESFERA CIRC es farà càrrec de les despeses d’allotjaments i dietes dels/les 
participants seleccionats/des, així com de les entrades als espectacles. 
 
Els/les participants que vinguin de fora de Barcelona hauran d’assumir el cost del desplaçament des del seu lloc de 
residència fins el punt de trobada a la ciutat.  
 
Els/les participants, per la seva banda, es comprometen a assistir a totes les accions proposades. Des de La Central del Circ 
es demana implicació en aquest projecte tenint en compte que són poques les persones seleccionades i que comporta una 
inversió notòria de recursos públics, humans i logístics. 

 

ESDEVENIMENTS CICLE 2020/2021 

Activitat 1# FesticAM/ Dates: Octubre 2020. Lloc: Amposta. 

Activitat 2# Fira Trapezi/ Dates: Maig 2021. Lloc: Reus. 

Activitat 3# Fira la Bisbal / Dates: Juliol 2021. Lloc: La Bisbal. 

Activitat 4# Esdeveniment Internacional / Dates: a definir. Lloc: a definir. 

COM PARTICIPAR? 

Per participar a ESFERA CIRC 2020-2021, només cal que ompliu el FORMULARI abans del 26 de juliol del 2020.  
La selecció dels/les participants es comunicarà abans del 31 de juliol del 2020. 
 

Per a informació complementària podeu visitar www.lacentraldelcirc.cat/esferacirc o  enviar un e-mail a 
projectes@lacentraldelcirc.cat

 
 

 Esfera Circ és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019-2021 

El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya 

(APCC). El Pla consta d’onze mesures específiques finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i compta amb 

aportacions específiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la col·laboració del Centre de les Arts del Circ 

Rogelio Rivel, L’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, 

i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. El Pla d’Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un 

escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres. 

 

Organitzada per:  
 

Amb el suport de:      Amb la col·laboració de: 

   

https://form.jotform.com/LaCentraldelCirc/esferacirc-convocatoria
http://www.lacentraldelcirc.cat/esferacirc

