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Incorporació prevista: 01/03/2023 
 

 

La Central del Circ obre una convocatòria de selecció per cobrir la plaça de

 
 

La Central del Circ és un espai de creació de circ que forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació de 
l’Ajuntament de Barcelona i rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Gestionada a través de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, compta amb un equip de 
professionals que desenvolupen el projecte de manera autònoma. La missió de La Central del Circ és: 
 

- Oferir un marc als/les professionals del circ en el seu desenvolupament com a artistes donant suport 
a l’assaig, recerca, creació, gestió i difusió de les arts circenses.  

- Enfortir la visibilització del sector i l’intercanvi de coneixement entre els/les artistes de circ i altres 
col·lectius i organitzacions de l’àmbit local, nacional i internacional.  

- Impulsar una comprensió àmplia i expandida de la creació circense, entenent-la com una disciplina 
artística amb vocació d’interrogar i resignificar diversos aspectes de la realitat contemporània. 

 

El/la cap de projectes de l’àrea de Suport a la recerca i a la creació i Projectes internacionals es concep com 
una persona que forma part de l’equip de gestió de l’equipament, responsabilitzant-se pel disseny, l’execució 
i la coordinació de propostes i projectes com el programa de residències de recerca i creació, activitats amb 
professionals, activitats de l’Espai d’Acompanyament, així com diferents projectes internacionals en què La 
Central s’implica. 

 

 
- Definició d'estratègies en coordinació amb la resta de l’equip per a consensuar i portar a terme els 

objectius de l’àrea de Suport a la recerca i a la creació i Projectes internacionals. 

- Coordinació i seguiment del programa de residències: disseny de les modalitats (en col·laboració amb 
la coordinació artística), redacció de convocatòries, suport en la selecció, contractes, beques i 
acompanyament a les companyies; 

- Coordinació de projectes internacionals: assistència a trobades i reunions, recerca de fons, disseny de 
continguts, redacció i elaboració de pressupostos, seguiment i justificació econòmica i administrativa 
(Erasmus + Europa Creativa, POCTEFA/FEDER, Euroregió i Fons Iberescena, entre altres) 

- Coordinació de l’Espai d’Acompanyament: suport en l’elaboració de continguts i la planificació de les 
activitats, justificació econòmica i administrativa; 

- Coordinació d’activitats puntuals (en particular per professionals): disseny, elaboració de continguts, 
execució, coordinació d’equip i seguiment pressupostari; 

- Juntament amb la resta de l’equip, participació en la conceptualització del pla d’activitats anual i 
redacció de memòries. 
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 Coneixement del sector del circ i/o arts escèniques, i dels processos de creació; 

 Experiència en gestió de projectes, especialment internacionals; 

 Experiència a l’àmbit de l’acompanyament d’artistes emergents; 

 Experiència en justificació de subvencions nacionals i internacionals; 

 Capacitat d’expressar-se i redactar en català, castellà i anglès; 

 Capacitat d’organització  i autonomia per dur a terme projectes des del disseny fins a la justificació; 

 Disponibilitat per viatjar. 
 

 Coneixements de l’entorn del circ català, nacional i internacional; 

 Aptituds per treballar en equip; 

 Nivell avançat de francès; 

 Flexibilitat horària. 
 
 

 Contracte fix de 25 hores setmanals amb període de prova de 3 mesos (ampliable a 30 hores 
setmanals segons necessitats del projecte); 

 Jornada presencial, preferiblement amb horari de matins; 

 1.578,51 €/mensuals bruts  (12 pagues). 
 

 

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura a través 

d’aquest formulari adjuntant una carta de motivació i el seu currículum vitae   
 
Es crearà una comissió formada per membres de l’APCC i membres de l’equip de La Central del Circ. Aquesta 
comissió valorarà les candidatures i proposarà entrevistes amb les persones que consideri pertinents, durant 
la setmana del 13 de febrer de 2023. 
 
Per més informació, contactar amb info@lacentraldelcirc.cat o trucar al 933 560 890. 
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