
 
 

 

 
Convocatòria per a la Coordinació de la 2ª Jornada d’Espais de 
Formació en Circ en el marc del Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 

 
 

El CAC Rogelio Rivel obre la present convocatòria per a seleccionar una persona que 
s’encarregarà de la coordinació i producció de la 2ª Jornada d’Espais de Formació en Circ.  
 
Aquesta jornada s’emmarca en la mesura de Formació del Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 
coordinada pel Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel.  
 
La 2ª Jornada d’Espais de Formació en Circ vol donar continuïtat i ampliar la feina encetada a la 1ª 
Jornada organitzada pel CAC Rogelio Rivel el 19 de juny 2021 a l’Arts Santa Mònica (Barcelona).  
Un grup motor conformat per entitats i persones relacionades amb la formació de circ està 
treballant en l’elaboració de continguts i línies d’aquesta 2ª segona Jornada.  
 
La persona que quedi seleccionada per a portar-ne la coordinació i la producció treballarà en 
relació estreta amb aquest Grup Motor, el CAC Rogelio Rivel i altres possibles entitats que tinguin 
implicació en l’organització i realització de la Jornada.  
 
 
La Jornada se celebrarà en una data encara a determinar entre finals d’abril i finals de juny 2022. 
Congregarà entre 60 i 120 persones del món de la formació en circ i s'hi realitzaran les següents 
activitats: taules de treball, debats en format assembleari, actuacions d’alumnes d’escoles de circ i 
possible presentació oficial d’un ens articulador propi del sector de la formació. Es preveu també un 
dinar compartit (càtering).  
 
 
Les funcions a realitzar seran: 
 

Pre-producció, producció i postproducció de la Jornada : 
- Enviament d’informació i seguiment de centres 
- Coordinació dels espectacles 
- Coordinació del Grup Motor al capdavant de la 2ª Jornada. 
- Convocatòria i dinamització de les reunions del Grup Motor 
- Elaboració dels elements i de l’estratègia de comunicació de la Jornada 
- Interlocució continuada amb el Grup Motor i el CAC Rogelio Rivel  
- Gestió, execució i seguiment administratiu del pressupost de la Jornada.  
- Presentació de la memòria final de la Jornada 
- Elaboració i execució del Pla de Comunicació de la Jornada 
 
 
Requeriments: 
 
- Experiència en la producció i coordinació d’esdeveniments similars  
- Coneixement d’ofimàtica a nivell d’usuari/a 
- Capacitat de síntesi i expressió oral i escrita  
- Capacitat de dinamització i moderació de reunions 



 
 

 
Es valorarà: 
 
- Experiència prèvia professional en el sector de la formació en circ de Catalunya, a nivell gestió 

- Experiència en investigació i recerca de documentació 

- Experiència en associacions sense afany de lucre 

- Experiència en processos participatius  

- Experiència en processos d’estructuració sectorial 

 
Condicions: 
 
- 20 hores setmanals de mitjana   
- En règim de col·laborador/a extern/a (autònom) o contracte laboral per obra i servei 
- Horari flexible 
- Durada de la relació laboral: 6 mesos  

- 1017 € bruts mensuals en cas de contracte laboral // 6.500€ + IVA  total en cas de prestació de 

serveis 

- Data d’incorporació: primera o segona setmana de febrer 2022 

 
 
 
Candidatures i selecció 

  

- ENVIEU C.V. I CARTA DE MOTIVACIÓ A: plaimpuls@apcc.cat 
- Data límit de recepció de candidatures: 20 de gener 2022  
- El procés de selecció anirà a càrrec d'una comissió formada per: 1 representant del CAC 

Rogelio Rivel, 1 representant de l'APCC i 2 representants del Grup motor de la Jornada de 
Formació  

 
 
El Pla d'Impuls del Circ, impulsat pel Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC), duu a terme, en el marc del Pla Integral del Circ, un programa d’onze accions 
específiques per a la promoció del circ català.. El Pla, finançat en la seva totalitat pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, compta amb aportacions específiques de l’Institut de Cultura 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 té com a objectiu crear un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la promoció del circ en la vida 
cultural, social i econòmica del país i fomentar-ne la difusió internacional. 

 
 

En el marc de:  

 
 

Organitza Amb el suport de 
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