
JORNADA DE VISIBILITZACIÓ DE 

CENTRES DE FORMACIÓ EN CIRC  DE CATALUNYA 

Programa 

9h Acollida de participants i entrega d’acreditacions al hall de l’Arts Santa Mònica

10h Trobada dels centres de formació i Sessió de Treball (al claustre)
- Benvinguda
- Presentació del catàleg de centres elaborat pel CAC Rogelio Rivel a partir de les dades de 
l’enquesta realitzada per l'APCC

10h20 Número de circ a càrrec de La Nave de Metal

10h30  Presentació. Cada centre presentarà la seva estructura (5 minuts/centre). Projectarem alhora les      
fotos del centre

12h30   Número de circ a càrrec d’Encirca’t - Pausa

12h45 Taula rodona per parlar de futur després de la situació viscuda pels centres (intercanviarem 
experiències, idees i possibles solucions; i parlarem de la possibilitat de crear sinèrgies entre 
centres)

13h30     Presentació de la mesura "Circ Comunitari" del Pla d'Impuls del Circ (Ateneu Popular 9 Barris)

13h35 Presentació dels resultats de l’enquesta portada a terme per l’APCC

13h45    Numero de circ a càrrec de l’Escola de Circ Los

14h         Dinar

15h30 Sessió de Treball 
- Funcionament i organització de les federacions i xarxes de circ per part d’Andrea Martínez 
(Encirca’t), Jordi Príncep (ETCA) i Anne Morin (CACRR): Parlaran de FECSSE, EYCO, Youth Forum, 
XECC, FEDEC.

16h30   Número de circ a càrrec d’Encirca’t

16h40 Informació sobre la proposta de decret de l’oferta formativa de les escoles que imparteixen 
formació no reglada en les arts del circ i l’art dramàtic (Eli Coll)

17h 
- Taula rodona: Com es podria organitzar el sector de formació a Catalunya? Problemàtiques 

comunes i possibles solucions.
- Propostes de futur i plantejament de la Jornada de cara al 2022

18h30    Numero de circ a càrrec del CACRR

19h         Cloenda

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.

Organitzat per: Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 

Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de: Centre Arts Sant MònicaCol·labora: Amb el suport de:


