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Al Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel se’ns ha proposat coordinar la segona acció de la mesura de formació del Pla
d’Impuls de Circ (PIC), doncs comptem amb un llarg recorregut en matèria formativa en les Arts del Circ, des de l’any 1999.
Quan vam començar érem molt pocs aquells qui ens dedicàvem a formar artistes de circ, però ara la situació ha canviat, som
molts centres arreu de Catalunya.
La nostra voluntat és que el sector de la formació es conegui tant a dins com a fora del sector, així com que cadascun dels
centres estigui al corrent de què fa la resta i que busquem la manera de comunicar-nos i crear sinèrgies entre nosaltres.
També és important que la societat conegui la tasca educativa que fem, ja que a l’igual que passa en altres indrets europeus,
ens sentim aïllats.
Hem organitzat la primera jornada de visibilització dels centres de formació en circ d’arreu de Catalunya i, aprofitant
l’esdeveniment, hem creat aquest catàleg per tenir centralitzada i actualitzada la informació de cada centre.
Som Circ, som Cultura i som Educació, és hora que ens coneguin i que ho reconeguin, que ens tinguin en compte i ens
respectin.

Anne Morin i l'equip del CAC Rogelio Rivel
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A TEMPO BARCELONA

BCN
Associació A Tempo Barcelona
Plaça Herenni, 11
08014 Barcelona
683637427
info@atempobarcelona.com
www.atempobarcelona.com
@atempo.barcelona
@atempo.barcelona

Edu Juanet Pucurull

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai de formació
- Any creació espai: 2018
- Any inici projecte formació: 2018
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació de lleure per adults
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Parades de mans
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics

1

ACROSPACE

BCN
Família Aerial Team
Carrer Josep Vicenç Foix, 35
08914 Badalona

acrospacebadalona@gmail.com
www.acrospace.ueniweb.com

Anabela Brueral

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai esportiu
- Any creació espai: 2019
- Any inici projecte formació: 2018
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Màster classes
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
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AIRE ESCUELA DE CIRCO

BCN
Agustina Monczar
Passeig La Floresta, 24-26
08198 Sant Cugat del Vallès
698346057
hola@acroaerea.com
www.acroaerea.com
@escueladecircoaire
@escueladecircoaire
Aire Escuela de Circo

Agustina Monczar

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2018
- Any inici projecte formació: 2018
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: APCC
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ARTESORIO147

BCN
Asociación Artesorio 147
Carrer d'Antonio de Solís, 29
08301 Mataró
692539789
artesorio147@gmail.com
www.artesorio147.com
@Artesorio147
@Artesorio147

Atesorio 147

Nicoletta Battaglia

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai de formació d'arts escèniques
- Any creació espai: 2019
- Any inici projecte formació: 2019
- Seu única
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ASSOCIACIÓ DE CIRC GIRAVOLT

BCN

Associació de Circ Giravolt
Carrer de Jacint Verdaguer, 48
08750 Molins de Rei

giravoltcircus@gmail.com
www.giravoltcircus.wixsite.com
@CACRogelio
@giravolt.circ
@CACRogelioRivel
@giravoltcirc

Tere
Míriam
Celis, Burriel
Anne Morin,
BoschSònia Domínguez

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai sòciocultural
- Any creació espai: 2014
- Any inici projecte formació: 2013
- Seu única
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Disciplines aèries sense vol
- Malabars i manipulació d'objectes
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ASSOCIACIÓ TUSI(K)CIRC

BCN

Associació TuSi(k)Circ
Carrer Cerdanya
08184 Palau Solità i Plegamans
697838301
tusikcirc@gmail.com
www.tusikcirc.wixsite.com/my-site
@tusikcirc
@CACRogelio

Tere
Carla
Celis,
SoroAnne
Agustí
Morin, Sònia Domínguez

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai de circ social
- Any creació espai: 2020
- Any inici projecte formació: 2020
- Diferents seus
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en familia
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Malabars i manipulació d'objectes
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Clown
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ATENEU POPULAR NOU BARRIS

BCN

Bidó de Nou Barris
Carrer Portlligat, 11-15
08042 Barcelona
933509475
formacio@ateneu9b.net
www.ateneu9b.net
@ateneu9b
@ateneu9b
@ateneu9b
Ateneu Nou Barris

Elies Martínez Codina

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 1977
- Any inici projecte formació: 1997
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: XECC, FEECSE i CARAVAN
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació per a professionals
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Dansa i moviment i teatre
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ATLANTIS EL SURGIR DEL ARTE

BCN

Atlantis El Surgir Del Arte
Carrer Martí Molins, 21
08027 Barcelona
664824987
cesaratlantis@gmail.com
www.espaiatlantis.es

@atlantiselsurgir

César Ariel Díaz

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai d'entrenament lliure i de formació no professional
- Any creació espai: 2014
- Any inici projecte formació: 2014
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Circ en familia
- Màster classes

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Pal xinès
- Pool Dance
- Acroioga
- Cintes
- Kungfu
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CAN PI CIRC

BCN
Cooperativa Can Pi Circ
Avinguda Lluís Millet, s/n
08755 Castellbisbal
627542564
elnegroyelflaco@yahoo.es

Gerardo Casali

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 2010
- Any inici projecte formació: 2010
- Seu única

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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CARPA REVOLUCIÓ

BCN
Associació Grup Teatral Endorfina
Carrer Jaume Balmes, 36 bxos
08810 Sant Pere de Ribes
672549988
fespluschhapeau@gmail.com
www.fespluschapeau.org

@FesPlusChapeau
@FesPlusChapeau
Fes Plus Chapeau

Angélica Rodríguez

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Centre de creació, exhibició i festivals
- Any creació espai: 2017
- Any inici projecte formació: 2017
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: XECC, Xarxa Prod
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

DISCIPLINES

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC
ROGELIO RIVEL

BCN

Associació de Circ Rogelio Rivel
Carrer Portlligat, 11-15
08042 Barcelona
933506165
prof@escolacircrr.com
www.escolacircrr.com
@CACRogelio
@CACRogelioRivel
@la_rogelio
Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

Tere Celis, Anne Morin, Sònia Domínguez

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai de formació, creació, exhibició i difusió
- Any creació espai: 2000
- Any inici projecte formació: 1999
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC i FEDEC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia (CRRAC CIRC)

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en familia
- Formació professional de grau mig
- Formació professional de grau superior
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Clown
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CIRC A VILA

BCN
Castellers de la Vila de Gràcia
Carrer de l'Alzina, 7
08024 Barcelona

circavila@cvg.cat
www.cvg.cat/circavila
@CIRCaVILA
@cvg_cat
@CIRCaVILA

Xavier Villalba

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 2012
- Any inici projecte formació: 2017
- Seu única

TIPUS DE FORMACIÓ
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Disciplines aèries sense vol
- Hamaca
- Cèrcol
- Teles
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DEL REVÉS YOGA Y CIRCO

BCN

M. Gayoso y E. Gordini SCP
Carrer Mallorca, 192 bxos
08036 Barcelona
640618685
centrodelreves@gmail.com
www.delrevesbcn.com
@delrevesbcn
@delrevesbcn

Marina Gayoso y Elena Gordini

TIPUS D'ESPAI
TIPUS D'ESPAI

Espai de ioga, art i teràpies
- Any creació espai: 2018
- Any inici projecte formació: 2019
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació de lleure per adults

DISCIPLINES

- Disciplines aèries sense vol
- Ioga aeri
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EL CIRC DE LA VIDYA

BCN
Associació Cultural Pessic de Circ
Cal Canyamars / Carrer del Safareig
08712 Sant Martí de Tous
616123029
laterradelapau@gmail.com

@lescola_de_circ

Meritxell Esparrach i Puig

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2017
- Any inici projecte formació: 2016
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Circ en família
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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EL CIRC PETIT

BCN
El circ petit
Carrer dels comediants ,s/n
08360 Canet de Mar
646612276
Info@elcircpetit.cat
www.elcircpetit.cat
@ElCircPetit
@ElCircPetit
@elcircpetit

Tin Peláez Montero

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2019
- Any inici projecte formació: 2007
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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EL GAT PENJAT

BCN
El Gat Penjat SL
Carrer de Sant Pau, 82
08140 Caldes de Montbui
670525534
reli.ph@elgatpenjat.cat
www.elgatpenjat.wixsite.com/elgatpenjat

@elgatpenjat
@ElGatPenjat
@el_gat_penjat
El Gat Penjat

Ruth Prado

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2013
- Any inici projecte formació: 2015
- Seu única
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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EL PALACIO DE LA MAGIA

BCN

Centre en fase constructiva

Asociación de Arte Maximagia
Carrer d'Elkano, 5-7 bxos
08004 Barcelona
661844274
info@maximagia.com
www.elpalaciodelamagia.com
@elpalaciodelamagia

Maximiliano

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2021
- Any inici projecte formació: 2021
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Disciplines aèries sense vol
- Clown
- Màgia
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ENCIRCA'T

BCN
Associació Cultural Esplai de Circ
Rambla Francesc Macià, 57
08358 Arenys de Munt
606288459
info@encircat.org
www.encircat.org
@encircat.esplaidecirc.7
@associacio_esplai_de_circ

Andrea Martínez i Serena Vione

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 1913
- Any inici projecte formació: 2012
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: XECC, FEECSE, EYCO.
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació dins del currículum escolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
- Expressió corporal
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ESCOLA DE CIRC LOS

BCN
Circ Los SCP
Carrer Can Balada, 19
08460 Santa Maria de Palautordera
605220079
escolacirclos@hotmail.com
www.escoladecirclos.cat
@circolos
@circolosespectacles

Rosa Maria Peláez Ríos

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2010
- Any inici projecte formació: 2009
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC, FEECSE
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ESCOLA D'AERIS LA VERTICAL

BCN

Anna Pascual Albertí
Carrer de Sant Fèlix, 10
08720 Vilafranca del Penedès
665590252
hola@aerislavertical.com
www.aerislavertical.com
@aerislavertical
@aerislavertical

Anna Pascual Albertí

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2018
- Any inici projecte formació: 2014
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
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ESCOLA DE CIRC CAM

BCN
Associació Cultural Kanaya Circ
Passatge Isabel Aunión, s/n
08940 Cornellà de Llobregat
692311034
kanayacirc@gmail.com
www.kanayacirc.com
@kanayacirc
@kanayacirc
Kanaya Circ

Pol VIves

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 2020
- Any inici projecte formació: 2020
- Diferents seus
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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ESCOLA DE CIRC QUINA GRÀCIA

BCN

Associació cultural Escola de Circ
Quina Gràcia
itinerant

639586831
hola@escolaquinagracia.com
www.escolaquinagracia.com

@CircQuinaGracia
@CircQuinaGracia
@CircQuinaGracia
Escola de Circ Quina Gràcia

Anna Montserrat Boada

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2002
- Any inici projecte formació: 2002
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: EYCO, XECC, FEECSE

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ESCOLA DE CIRC TUB D'ASSAIG
7,70

BCN

Associació Sociocultural de Circ
Tub d'Assaig 7,70
Carrer Sant Leopold, 63
08221 Terrassa
616092393
tubdassaig@gmail.com
www.tubdassaig.com
@circ.tubdassaig
@tubdassaig
@tubdassaig
Associació.de.circ Tub.d'Assaig

Albert Ubach Font

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 2007
- Any inici projecte formació: 2013
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu de diverses companyies
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ESPAI DE CIRC CRONOPIS

BCN

Associació de Circ Cronopis
Carrer Toló, 18-28
08301 Mataró
contacte@cronopis.org
www.cronopis.org

@cronopisMataro
@cronopis_espai_de_circ
Cronopis Espai de Circ a Mataró

Eli Coll

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2007
- Any inici projecte formació: 2009
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Perxa xinesa
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ESPAI DE CIRC LA PÈRGOLA

BCN

Associació de Circ La Pèrgola
Carretera de Sant Boi, s/n
08508 Les masies de Voltregà
685591685
circlapergola@gmail.com
www.circlapergola.wixsite.com/escola

@La-Pèrgola-Espai-de-Circ
@circlapergola

Marta Erra Canadell

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2013
- Any inici projecte formació: 2010
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Màster classes

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
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LA BONITA

BCN
LaBonita dccl
Carrer Cristóbal de Moura, 105 nau 1
08019 Barcelona
616011472
formacion@labonita.coop
www.labonita.coop
@LaBonita.coop
@labonita_cooperativa

Manuela Gracián Álvarez

TIPUS D'ESPAI

Espai de creació, producció i reflexió
- Any creació espai: 2016
- Any inici projecte formació: 2014
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics
- Flexibilitat
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LA COLOMBINA

BCN
Cia Passerell, SCP
Carrer Rector Triadó, 15
08015 Barcelona
620958041
mar.basany@ciapasserell.es
www.ciapasserell.es
@LaColombina.bcn
@CiaPasserell
@lacolombina.barcelona
LA COLOMBINA BCN

Mar Basany

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació d'arts escèniques
- Any creació espai: 2016
- Any inici projecte formació: 2017
- Seu única
- Espai d'assaig i creació per a circ
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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LA CRICA

BCN
Associació de circ La Crica
Carrer Muralla de Sant Domènec, 1
08241 Manresa

associaciodecirclacrica@gmail.com
www.lacrica.cat
@lacricafemcirc
@lacricafemcirc
LaCRICA Associació de circ

Rut Trias

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2010
- Any inici projecte formació: 2010
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Teatre
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LA FÀBRICA DELS SOMNIS

BCN

Associació La Fàbrica els Somnis
Carrer Isidre Blanch i Molist, 1
08500 Vic
620691718
lafabridesomnis@gmail.com

@lafabrica.desomnis
@lafabricadesomnisvic

Miquel Carbonell

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2011
- Any inici projecte formació: 2013
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació de lleure per adults
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Disciplines aèries sense vol
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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LA IMPULSIVA

BCN
Associació La Impulsiva
Carrer Sobarber, 30 bis
08205 Sabadell
661467751
laimpulsivasabadell@gmail.com
@laimpulsiva

Bala i Aleix Compte

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2020
- Any inici projecte formació: 2019
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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LA NAVE DE METAL

BCN
Associació La Nave de Metal
Carrer Espronceda, 326 nau 1
08027 Barcelona
625241781
Cia.lagallinademetal@hotmail.com

@lanavedemetal
@la.nave.de.metal

Inés Guardia

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2020
- Any inici projecte formació: 2020
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Dansa
- Teatre físic
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LA VOLTA

BCN

Centre en fase constructiva

Centro de Artes Circenses Barcelona S.L

Carrer Espronceda 326, nau 2
08027 Barcelona
625183392
info@lavoltacirc.com
www.lavoltacirc.com
@lavoltacirc
@lavolta.circ

Lola Galeote

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2020
- Any inici projecte formació: 2021
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació de lleure per adults
- Màster classes
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Dansa acrobàtica
- Flexibilitat
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L'EXCÈNTRICA

BCN
Associació l'Excèntrica
Avinguda Pallaresa, 101-103
08924 Santa Coloma de Gramenet

669724317
info@lexcentrica.org
www.lexcentrica.info

@lexcentrica
@lexcentrica
@lexcentrica
L'excèntrica

Juanjo Marín Pérez

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació i creació d'arts escèniques
- Any creació espai: 2011
- Any inici projecte formació: 2011
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: Plataforma d'Arts de Carrer
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris srobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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PICCOLO CIRKUS

BCN
El Piccolo Cirkus SCCL
Carrer Ramon y Cajal, 56
08012 Barcelona
627542564
elnegroyelflaco@yahoo.es

Gerardo Casali (El Negro) i Rafa Espada

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2003
- Any inici projecte formació: 2003
- Seu única
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació de lleure per adults
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Clown
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SIROCUS CIRC

BCN
Associació de Circ Sirocus
Avinguda del Rei en Jaume, 115
08440 Cardedeu
627544589
sirocus2@gmail.com

Sonia Ganza Grunvald

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural de formació d'arts escnèniques
- Any creació espai: 2004
- Any inici projecte formació: 2004
- Diferents seus
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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VERTICALFIT VIC

BCN
Club esportiu Verticalfit Vic
Carrer Sant Jordi, 92 2a
08500 Vic
662560211
verticalfit.vic@gmail.com
www.verticalfitvic.com
@verticalfit.vic
@verticalfit.vic
Verticalfit Vic

Mònica Plans

TIPUS D'ESPAI

Espai esportiu
- Any creació espai: 2016
- Any inici projecte formació: 2017
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Poledance (Polesport, Polefitness, Polexòtic, Contempole)
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BOT GYM

GIR
Club Esportiu Alt Empordà
Carrer Grècia, 15
17600 FIgueres
972663682
info@bot-gym.com
www.bot-gym.com

@botgym

Julieta Garralda

TIPUS D'ESPAI

Club/Centre esportiu i artístic
- Any creació espai: 2018
- Any inici projecte formació: 2018
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Malabars i manipulació d'objectes
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CAN CORS

GIR
Can Cors
Carrer Major, 28
17460 Celrà
656495772
islaskokos@hotmail.com

Pere Bussé Carreras

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació d'arts escèniques
- Any creació espai: 2012
- Any inici projecte formació: 2012
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació de lleure per adults
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ESCOLA DE CIRC LA BISBAL

GIR

IES La Bisbal
Carrer Pompeu Fabra, 1
17100 La Bisbal d'Empordà

629261220
escoladecirc@gmail.com
www.firadecirc.org
@FiradeCircalCarrerLaBisbal
@firacircbisbal

Iolanda Delgado

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2008
- Any inici projecte formació: 2013
- Diferents seus
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Circ en família
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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TEATRE FONTOVA
(PENGIM-PENJAM)

GIR
Associació juvenil i cultural
Pengim-Penjam
Carrer Cervantes, 2
17251 Calonge
a.pengimpenjam@gmail.com
www.apengimpenjam.cat
@associaciopengimpenjam
@a.pengimpenjam
pengimpenjamcalonge

Clara Centenera Ribas

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural
- Any creació espai: 2012
- Any inici projecte formació: 2013
- Diferents seus
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació de lleure per adults
- Màster classes
- Monogràfics

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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UN SALT AL CIRC

GIR
Associació cultural Un salt al Circ
Carrer Barcelona, 93
17820 Banyoles
689504613
unsaltalcirc@gmail.com
www.unsaltalcirc.com
@Unsaltalcirc Escoleta de Circ
@un_salt_al_circ

Paco Yesares Miranda

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2015
- Any inici projecte formació: 2015
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: XECC
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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LA DESPENJADA

LLEI
Associació de Circ de Solsona
Passeig de Sant Antoni Maria Claret s/n

Casal de Cultura i Joventut
25280 Solsona
625208168
circsolsona@gmail.com

@telasolsonina

Gemma Estany Ferrer

TIPUS D'ESPAI

Espai sociocultural de formació i difusió
- Any creació espai: 2017
- Any inici projecte formació: 2017
- Seu única
- Espai d'entrenament

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
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LA FÀBRICA

LLEI
Cadora Sport SL
Carretera de la Seu d'Urgell, 86
25740 Ponts
973460226
aiguasport.ponts@gmail.com

@aiguasport
@aiguasport_lafabrica

Leila Moreno Reig

TIPUS D'ESPAI

Espai esportiu
- Any creació espai: 2016
- Any inici projecte formació: 2016
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Programació d'espectacles
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Màster classes
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics
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NTLADES

LLEI
Associació Ntlades
Carretera d'Escós a Mencui, s/n
25593 Soriguera
623177317
ntladescursos@gmail.com

@ntlades.pallars
@ntlades_pallars

Yasmina Francesch Muñoz

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2008
- Any inici projecte formació: 2008
- Diferents seus
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
- Equilibris acrobàtics
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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TELES ACROBÀTIQUES ESQUITX

LLEI

Centre esportiu Esquitx
Avinguda Guillem Graell, 67
25700 La Seu d'Urgell
652113888
esquitxcentreesportiu@gmail.com
www.esquitx.es
@maria.grau.169
@ceesquitx

Maria Grau

TIPUS D'ESPAI

Espai esportiu
- Any creació espai: 2013
- Any inici projecte formació: 2011
- Diferents seus
- Espai d'entrenament
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
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ASSOCIACIÓ ESCARABATS BLAUS

TGN

Associació Escarabats Blaus
Carrer de la Rosella, S/N
43830 Torredembarra
691760694
esport@torredembarra.cat
www.escarabatsblaus.com
@EscarabatsBlaus
@CACRogelio
@CACRogelioRivel
@escalada_artsaeries_torre
@la_rogelio
Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

Tere
Laura
Celis,
González
Anne Morin,
Gimeno
Sònia Domínguez

TIPUS D'ESPAI

Espai esportiu
- Any creació espai: 2018
- Any inici projecte formació: 2018
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en familia
- Màster classes

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Disciplines aèries sense vol
- Disciplines aèries amb vol
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ECOCAMP VINYOLS
(CIRC DE LES MUSARANYES)

TGN

Ecocamp Vinyols
Camí de Barenys, 13
43391 Vinyols i els Arcs
616059381
info@circdelesmusaranyes.com
www.circdelesmusaranyes.com
@circdelesmusaranyes
@circdelesmusaranyes_

Marc Micecheo

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2010
- Any inici projecte formació: 2000
- Diferents seus
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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ESCOLA DE TEATRE I CIRC DE
TERRES DE L'EBRE

TGN

ATCTE - Associació de teatre i
circ de Terres de l'Ebre
Carrer Navarra, 44 bxos
43870 Amposta
657931625
etca.info@gmail.com
www.etca.cat
@EscolaEtcA
@EscolaEtcA
@escolaetca
Escola de Teatre i Circ d'Amposta - EtcA

Bienve Borràs

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació d'arts escèniques
- Any creació espai: 2013
- Any inici projecte formació: 2013
- Diferents seus
- Xarxes a les que pertany: ACET, XECC; PAC, EFA
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Formació per a professionals
- Monogràfics
- Formació dins del currículum escolar
- Formació extraescolar
- Formació de formadors/ores

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
- Clown
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LA CIRCOTECA

TGN
Cia. Passabarret, SL
Carretera d'Alcover, 8
43800 Valls
977600800
info@passabarret.com
www.passabarret.com
@lacircoteca
@CiaPassabarret
@la_circoteca_escola_de_circ
Cia. Passabarret Circ

Dèlia Batet Rius

TIPUS D'ESPAI

Espai de formació de circ
- Any creació espai: 2012
- Any inici projecte formació: 2011
- Seu única
- Espai d'entrenament
- Espai d'assaig i creació per a circ
- Programació d'espectacles
- És la seu d'una companyia
- Formació en altres àmbits

TIPUS DE FORMACIÓ

- Circomotricitat (3-6 anys)
- Formació infantil de lleure (6-12 anys)
- Formació juvenil de lleure (12-18 anys)
- Formació de lleure per adults
- Circ en família
- Màster classes
- Monogràfics
- Formació extraescolar

DISCIPLINES

- Acrobàcia a terra
- Acrobàcia sobre aparells
- Parades de mans
- Disciplines aèries sense vol
- Equilibris acrobàtics
- Equilibris sobre objectes
- Malabars i manipulació d'objectes
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Catàleg presentat a la 1a Jornada de Visibilització de Centres
de Formació en Circ de Catalunya, el 19 de juny del 2021.
Equip del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel
Actualització a: Juny 2021

L'acció "Visibilitat dels espais de circ de Catalunya" s'emmarca en la mesura de Formació,
una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019‐2022.
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), que compta amb el suport del Grec Festival
de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, 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 del
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.

