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INTRODUCC
CIÓ
Engu
uany l’activvitat de La
a Central d
del Circ ha
a estat ma
arcada per dues variables
impo
ortants: d’un
na banda, la variable
e referent a la situació econòmicca actual i a la
indeffinició presssupostària, de l’altra, lla continuïtat en la consolidació dd’un projec
cte de
supo
ort a la creació i de promoció d’un sector, el circ,
c
en el co
ontext catallà i europeu
u.
El no
ombre d’arttistes que fan
f
ús de lles instal·la
acions de La
L Central vva cada an
ny en
augm
ment. La sa
ala d’entren
nament ha a
augmentat una mitjana de una o dues pers
sones
per ffranja horàrria i les sales de crea
ació tenen una
u
ocupac
ció de gaireebé el 80%. Així
mate
eix, la petita
a davallada de les quo
otes d’entre
enament an
nuals ha esstat compen
nsada
per l’’increment de
d les quote
es tempora
als o de forfa
aits.
Al m
mateix temps, pel qu
ue fa al ssuport a la
a creació, enguany ss’ha acons
seguit
incre
ementar el nombre
n
de residències
r
s internes a les quals La Central d óna suport.. S’ha
suma
at així, la participació
ó d’entitatss del conte
ext local com el Cenntre Cultura
al de
Terra
assa (espai d’exhibició
ó que buscca especialitzar-se en
n circ) i la Fira de Arrts de
Carre
er de La Bisbal (un re
eferent en e
el sector de
el circ), entitats que peermeten qu
ue les
resid
dències de creació
c
com
mptin despré
és amb un espai
e
d’exhibició, estreena i presen
ntació
de le
es creacion
ns realitzad
des a La Central. Entre les co
ompanyies recolzades
s per
aque
estes residè
ències hi ha alguness que han
n tingut una forta reppercussió i que
preve
euen per al 2014 una gira
g europe
ea. Tal és ell cas de PS
SIRC, recolzzada pel pro
ojecte
euroregional Prrocess()s; Sisters,
S
reccolzada perr la residèn
ncia conjuntta amb l’Atteneu
Nou Barris així com
c
la prim
mera edició d
de Circus Next
N
2011- 2012
2
o Atem
mpo, que prreveu
l’estrrena del seu espectacle al Festivval Pisteurs d’Etoile d’O
Obernai i laa presentac
ció de
Nach
ho Ricci al Festival
F
Mondial du Cirrque du Dem
main.
La in
nternacionalització de l’equipamen
l
nt i dels artistes que aquest acull,, segueixen
n sent
un de
els pilars de
el centre. Amb
A
gairebé
é un 50% d’’artistes estrangers a lees instal·lac
cions,
La C
Central segu
ueix genera
ant espais d
de trobada entre artistes provineents de dife
erents
conte
extos i tend
dències i els
e artistes locals. Al seu torn, enguany
e
s’hha iniciat ta
ambé
Circu
us Next – un
u projecte cofinançat pel Programa Culture
e – que dess d’ara fins 2017
es constituirà com
c
una plataforma d
de difusió de
d creacions emergen ts en el co
ontext
ue fa al conttext euroreg
gional, engu
uany ha con
nclòs el proojecte Proce
ess()s
europeu. Pel qu
que h
ha permès el llançame
ent de comp
panyies com
m les mencionades antteriorment.
El suport a la creació co
ontinua am
mb l’oferta de laborattoris i curssos de form
mació
enca
aminats al perfecciona
ament de tècniques així com l’’experimenttació amb nous
forma
ats. Des de
e fa un parrell d’anys, però, les inscripcions
s a aquestees activitats
s han
dism
minuït provoccant en oca
asions, la se
eva cancel··lació o ass
sumint-ne ell petit dèficit que
hagin
n pogut ge
enerar. Aqu
uesta situacció es relaciona direc
ctament am
mb les dific
cultats
econ
nòmiques que travessa
a el sector, manifestad
des en nom
mbroses ocaasions, que
e farà
que e
en els segü
üents anys s’hagi
s
de re
eplantejar el format en el quals aqquestes actiivitats
tenie
en lloc.
En ccontrast amb aquesta situació es presenta, un any més, l’èxit de les trobade
es de
disciplines. Aqu
uesta activittat està enffocada a la
a mutualitza
ació del conneixement sobre
s
una ttècnica dete
erminada per part delss artistes. De
D costos molt baixos i pressupostt molt
ajusttat, ara perr ara semb
bla ser que
e aquesta es
e planteja
a com una alternativa a la
forma
ació per part
p
dels arrtistes. Tot i que es valoren molt
m
positivaament, però
ò, es
conssidera que aquesta activitat
a
no hauria de ser en ca
ap cas subbstitutòria d’una
forma
ació d’exce
el·lència, am
mb professio
onals recon
neguts del sector,
s
com
m la que s’ofereix
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amb els cursos intensius de La Centra
al.
Les m
mostres obe
ertes es con
nsoliden tam
mbé com un moment d’obertura
d
dde La Centrral del
Circ a l’exterior. Enfocades
s d’una ban da, a la cre
eació de nou
us públics i l’acostame
ent de
la ciutadania a la creació contempo
orània de circ, i de l’a
altra, a proggramadors//es i
profe
essionals del sector de
d les arts escèniques
s, són el moment
m
en que La Ce
entral
mosttra el treballl que els artistes
a
resid
dents desenvolupen a l’espai tanncat de les sales
de ccreació. Am
mb un nivell de públic acceptable
e aquesta activitat
a
es proposa com
c
a
repte
e, obrir-se espai entrre la progrramació de
e circ de la ciutat, nno com a espai
d’exh
hibició, sinó
ó com a es
spai de visiionat de nú
úmeros i es
spectacles en construcció i
augm
mentar el pú
úblic de cara als prope
ers anys.
En rrelació amb
b aquest pu
unt, La Ce
entral segue
eix tenint present
p
en el seu ideari la
nece
essitat de col·laborar
c
amb
a
la crea
ació d’exhibició i de difusió
d
delss espectacle
es de
circ. En aquest sentit, ha estat
e
col·lab
borant amb institucions
s i iniciativees com el Mercat
M
de le
es Flors i el
e Festival Grec
G
de Ba
arcelona. Amb
A
aquest darrer, haa participat en la
producció de dos
d
especttacles, “Rettalls. Quatre universo
os en un ssol espectacle”,
prese
entat en el marc del Fe
estival, i “D isbarat!” ac
ctualment en
n fase de crreació i que
e serà
prese
entat en l’e
edició de 20
014. Pel qu
ue fa al Me
ercat de les
s Flors, la col·laborac
ció se
centrrarà en la creació
c
d’ac
ctivitats com
mplementàrries al cicle “El Circ d’’Ara Mateix
x” que
tindrà
à lloc en aq
quest teatre a l’abril de 2014.
Pel q
que fa a less accions més
m relacion
nades amb
b l’entorn, La Central ssegueix apo
ostant
per la vinculació
ó de l’equip
pament am
mb el seu te
erritori més proper com
m una via per
p la
creacció de nouss públics i de retorn a la ciutada
ania. És aix
xí com se ssegueix am
mb les
col·la
aboracions amb el Fes
stival Besm
mina, amb la
a participació en les acctivitats del Barri
com la Fira d’En
ntitats i les col·laboraci
c
ions amb el Centre Cív
vic Besós. A
Al mateix te
emps,
el 20
013 ha estat un any de
e preparació
ó del projec
cte Circonetta, un proje cte amb l’In
nstitut
Salva
at Papasse
eit de la Barceloneta qu
ue ha estat finançat pe
er l’Obra Soocial de La Caixa
C
i que
e començarà
à al mes de
e gener de 2
2014.
quant a les xarxes, la interconne
exió i les ac
ccions en col·laboració
c
ó, enguany
y s’ha
En q
reforrçat la impliicació de La
L Central a
amb la Xarrxa europea
a de circ i d’arts de carrer,
c
Circo
ostrada, i, a nivell més
s local, se ssegueix apo
ostant per la consolidaació definitiv
va de
la Xa
arxa d’Espa
ais de Circ (la XECC).
D’altra banda, cal
c apuntar que aquestt ha estat un
u any de nou marcat per un cale
endari
de subvencionss incert. La falta de co
oncreció respecte a la
a convocatòòria d’ajude
es del
Depa
artament de
e Cultura de la Generralitat han fet
f que les previsions d’inicis d’any es
veiesssin afecta
ades i es prenguess in, entre altres
a
cose
es, determiinades mesures
enca
aminades a evitar l’endeutament d
de l’entitat.
és com es van reduir salaris dura
Així é
ant els mes
sos de maig
g, juny, juliool i agost i es va
have
er d’acomiad
dar, de man
nera escalo
onada, gaire
ebé un 60%
% del personnal de La Ce
entral
tamb
bé durant aquests mes
sos. Aquestt fet va motivar que l’a
activitat de l’equipame
ent es
veiéss afectada de manera
a durant aq
quests mesos i que al juliol i agoost es redu
uís la
franja
a horària d’obertura
d
al
a públic i e
es paressin
n alguns de
els projectess que es tenien
entre
e mans.
Al mes de setem
mbre, comp
ptant ja am b un calend
dari d’ajude
es i importss més ajusta
at, es
va p
procedir a la recupera
ació del pe
ersonal que
e havia es
stat donat de baixa i dels
proje
ectes que havien
h
quedat aplaça ts. Molt de
el personal donat de baixa esta
ava ja
involucrat amb altres projjectes, el q
que finalme
ent va prov
vocar que ddurant el darrer
d
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trime
estre s’haguessin de convocar tres place
es de la plantilla
p
(diirecció artíística,
producció i com
municació i cap
c tècnic).
D’altra banda, val
v a dir que enguany s’ha acons
seguit també l’incremeent de l’aportació
de l’Institut de Cultura de Barcelona al conveni signat am
mb l’APCC pper la gesttió de
l’equ
uipament en
n concepte de
d manteni ment de l’edifici que es
s venia dem
manant des de el
traslllat a la seu actual, al 2011.
2
Aque
est fet ha pe
ermès que La Central posés les seves
s
insta
al·lacions all nivell que
e pertoca a un equipa
ament de d’aquestes
d
característtiques
(cale
efacció, legionel·la, ruttes d’evacu
uació en ca
as d’incend
di, etc.) i cconsegüentment,
oferíss als artiste
es un millor servei.
Finallment, emp
pesos per l’actual
l
situ
uació econò
òmica per la qual traavessa el sector
s
cultu
ural, La Cen
ntral del Circ ha desti nat, i seguirà destinant en el futtur, els recursos
huma
ans necesssaris per a la recercca d’alterna
atives de finançamen
f
nt que permetin
manttenir el ritm
me i els nivells d’acttivitat i l’es
structura qu
ue amb tannt d’esforç s’ha
consstruït durantt els darrerrs anys. Éss així com s’han
s
aconseguit lloguuers d’empreses
exterrnes no relacionades amb la cre
eació i com s’està treb
ballant des de fa un temps
amb la creació de “serveiis per emp
preses” (talllers, esdeveniments ccorporatius, etc.)
que, sense que
e treguin temps
t
ni m
modifiquin la missió d’un
d
centre de creació, es
confiigurin com un
a consecuc
u recolzam
ment per a la
ció d’aquestta mateixa m
missió.
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PRO
OGRAMA
A D’ACTIVITATS I SERVE
EIS
L’acttivitat de La
a Central de
el Circ, com
m a centre de creació,, es divideixx en dues àrees
à
princcipals: llogu
uer d’espais
s per a l’en
ntrenament i la creació
ó i un progrrama d’actiivitats
enca
aminat a imp
pulsar la cre
eació de cirrc, aprofund
dir en la form
mació dels professiona
als de
circ, fomentar la
a creació de
e xarxes na
acionals i internacionals i els circuuits de difus
sió en
dos contexttos.
tots d

NT I SERVE
EIS A COMP
PANYIES I ARTISTES
S
ENTRENAMEN
ment
Sala d’entrenam
diàfan de 650m2
6
desttinat a l’enttrenament lliure.
La sala d’entrenament és un espai d
ns a divendres, entre l es 10:00 i les 19:00/20:00 hores , és un esp
pai on
Oberrta de dillun
els p
professionalls troben to
otes les neccessitats tècniques per a una prààctica segura de
les d
diferents disciplines circ
censes.
Des de l’entrada
a al nou es
spai, s’han ccreat dues modalitats pel que fa a la tipolog
gia de
quote
es d’usuariss: la quota anual
a
i la qu
uota temporal o “forfaitt”.

uota anual està pensada per als i les artistes
s amb residència més o menys es
stable
La qu
atalunya, o que hi passen lla
a Ca
argues tem
mporades, i que bussquen un espai
d’enttrenament regular.
r
Ofe
ereix la posssibilitat de fer ús de le
es instal·laccions de ma
anera
il·limitada duran
nt tot un any
y comptant amb la sup
pervisió d’un tècnic dee seguretat per a
tots e
els muntatg
ges de circ.
Per ccontra, per a aquelles ocupacionss temporals o ocasiona
als es va disssenyar la quota
q
de fo
orfait, que ofereix
o
un ús
ú il·limitat d
de l’espai, amb
a
l’asses
ssorament i supervisió
ó d’un
tècniic de seguretat, però amb
a
una du
uració de 5 dies no necessàriameent consecu
utius i
amb una caduciitat anual.
QUOTE
ES D’ENTREN
NAMENT
PROFES
SIONALS
BA
ASE
IVA
TOTAL
T

TARIFA ANUAL
L
AMB
B
PÒLIS
SSA
PAR
RTICULAR
FOR
RFAIT 5 DIE
ES

BASE

SOC IS APCC
IVA

TO
OTAL

152
2.90€
11
19€

3
32.10€
25€

185€
1
144€
1

119€
93.38€
9

25€
119.62€

144€
113€

17.35€

3
3.65€

21€

17.35€
1

33.65€

21€
2

Dura
ant l’any 201
13, es va ha
aver d’assu
umir una derrama de 24
4 euros perr la quota anual i
de 4 euros en els
e forfaits en concepte
e de serveis
s de neteja. La falta de concreció sobre
s
les concession
ns definitives de less subvenciions va obligar
o
a ffer ajustam
ments
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presssupostaris en
e el personal contracctat per a la
a gestió de l’equipamen
l
nt, entre elles, el
perso
onal de netteja. Per ma
antenir unss nivells d’higiene mínims, els artiistes van decidir
contrribuir directament en el cost d
del persona
al de netejja. Un copp atorgades les
subvvencions, aq
questa derra
ama els ha estat retorn
nada.
S’ha de tenir en
n compte qu
ue el sectorr està patint de manera especial eels efectes de la
crisiss i que el volum de facturació
f
d
de les com
mpanyies i artistes s’hha vist redu
uït de
mane
era dràstica
a. En aques
st sentit, la ssituació ha despertat la solidaritatt dels comp
panys
de professió i alguns d’ells
s i elles, en el momentt de recuperar la derraama, han prreferit
erés una bo
ossa per ferr front a les
s dificultats en el paga
ament
que amb aquessta es gene
de le
es quotes de
e 2014 d’alg
guns dels a
artistes.
Aque
estes dificultats econòmiques es fa paleses
s també en el descenss del nombre de
quote
es anuals i l’augment, en contrap
partida, dels forfaits te
emporals. A
Aquest fet es
e pot
explicar per les dificultats de
d fer front a una desp
pesa com le
es quotes aanuals i perr tant,
una tendència de
d viure mé
és al dia i rrealitzar des
speses men
nors. Les ddades relativ
ves a
aque
esta situació
ó es poden observar a la següent taula:

QUO
OTA ANUAL
L
QUO
OTA FORFA
AIT

2011
1
109
164

2012
2
132
330

20133
120
363

Tot i que suman
nt els quanttitats de forrfaits i quote
es anuals, podem veuure com el volum
v
d’aflu
uència de persones
p
ha
a estat majjor en aque
est darrer any,
a
el cert és que es posa
iguallment de ma
anifest que algunes de
e les person
nes que altrres anys appostaven pe
er una
quota
a anual, en
nguany han
n preferit re
eduir aquesta despes
sa i acollir-sse a les quotes
temp
porals.
En te
ermes d’occupació de la sala d’en
ntrenamentt, es manté
é la tendènccia positiva
a com
s’obsserva en ell següent quadre
q
on ttots els me
esos, hi ha una mitjanna d’una o dues
perso
ones més respecte l’an
ny anterior:
Quad
dre ocupaciió de la mitjana d’ocup
pació de la sala
s
d’entrenament:
Mes

Gene
er
Febrrer
Marçç
Abrill
Maig
g
Junyy
Julio
ol
Agosst
Sete
embre
Octu
ubre
Nove
embre
Dese
embre
TOT
TAL(mitjana)

20
012

20013

30
27
29
30
31
29
38
42
30
29
32
24
31
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31
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33
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Al mateix tempss, l’ocupació
ó de les salles posa de
e manifest una
u altra reaalitat i és qu
ue La
Centtral del Circc s’està posicionant ccom un dels
s centres de
d referènccia de la crreació
circe
ense a nivell nacional i internacion
nal. Gairebé
é la meitat dels artistess que entre
enen i
assa
agen a La Central só
ón de fora de Catalu
unya i gairrebé un 400% són de
e fora
d’Esp
panya:
Procedèn
ncia

Cata
alunya
Espa
anya
Altres

2012

127
37
136

22013

164
1
55
5
144
1

De ccara al 2014
4 una de les
s necessitatts detectades és generar dues moodalitats mé
és de
quote
es que perrmetin aten
ndre als arrtistes resid
dents temporals (moddalitat mens
sual i
diària
a) i de l’a
altra, una modalitat d
de quota que
q
perme
eti el pagaament fracc
cionat
d’aqu
uesta.

ció
Sales de creac
La C
Central posa
a a disposic
ció dels artisstes la poss
sibilitat de llogar sales a porta tan
ncada
per a l’assaig i creació
c
d’es
spectacles. Els lloguers
s tenen une
es tarifes moolt ajustade
es, de
mane
era que siguin accessibles per totts aquells que les nece
essitin.
Aque
ests lloguers són ano
omenats re
esidències externes, per diferennciar-les de les
resid
dències inte
ernes que só
ón aquelless gestionade
es per conv
vocatòria púública (entre
e5i6
a l’an
ny) i que, després
d
de passar per una selecc
ció, reben un
u suport ecconòmic, tè
ècnic i
artísttic per parrt de La Ce
entral del Circ, així com
c
també
é, se’ls asssegura un espai
d’exh
hibició i estrrena del seu
u espectaclle.

Gene
eralment less residèncie
es externess tenen una
a durada de
e entre una i tres setmanes,
menttre que less internes se’ls
s
ofereixxen entre quatre
q
i sis
s setmaness de creació, no
nece
essàriamentt consecutiv
ves.
La C
Central posa
a a disposic
ció dels artisstes quatre sales de crreació i unaa sala de po
osada
en escena que pot assumir la funció de sala de
e creació qu
uan aquestees estan plenes.
Dura
ant el 2013 l’ocupació de les sale
es ha augmentat respe
ecte l’any paassat, situa
ant-se
en u
un 87%, repartit de la
a següent m
manera: re
esidències internes 266% i residè
ències
exterrnes 61%.
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Temporalitat de les Residè
ències Exterrnes
Companyia

Tip
pus

Data in
nici

Data final

Total dies

Gastton El Negro

Llog
guer

03/01/13

099/01/13

5

Oriol Escursell

Llog
guer

10/01/13

111/01/13

2

Capiccua

Llog
guer

14/01/13

011/02/13

15

Nach
ho Ricci

Llog
guer

07/01/13

111/01/13

5

Fet a mà

Llog
guer

28/01/13

011/02/14

5

Call-m
me Maria

Llog
guer

14/01/13

166/01/13

3

Mila--Alvaro

Llog
guer

17/01/13

188/01/13

2

Eia

Llog
guer

21/01/13

244/01/13

4

Florin
nda

Llog
guer

25/01/13

255/01/13

1

Jorge
e, Jere, Sergio
o

Llog
guer

28/01/13

011/02/13

5

Jordi Baleri

Llog
guer

16/01/13

166/01/13

1

Boni

Llog
guer

28/01/13

088/02/13

10

Asierr

Llog
guer

04/02
2/13

155/02/13

10

Nadine

Llog
guer

18/02
2/13

011/03/13

10

Alvarro- Mila

Llog
guer

11/02
2/13

155/02/13

5

Pret à Porter

Llog
guer

18/02
2/13

011/03/13

10

Miguel Soto

Llog
guer

04/02
2/13

155/02/13

10

Camillo Clow

Llog
guer

11/02
2/13

133/02/13

3

Carlo
os Paco

Llog
guer

25/02
2/13

255/02/13

1

Mila i Alvaro

Llog
guer

26/02
2/13

277/02/13

2

Boni

Llog
guer

28/02
2/13

033/03/13

4

Juanita

Llog
guer

04/03
3/13

088/03/13

5

Mila--Zoribel

Llog
guer

11/03
3/13

155/03/13

5

Miguel Soto

Llog
guer

18/03
3/13

288/03/13

9

Miguel Soto

Llog
guer

04/03
3/13

155/03/13

10

Arritm
mados

Llog
guer

18/03
3/13

222/03/13

5

Max Calaf

Llog
guer

25/03
3/13

288/03/13

4

Les T
Triplettes

Llog
guer

11/03
3/13

288/03/13

15

Eia

05/03
3/13

055/03/13

1

Jade
e Morin

Llog
guer
Llog
guer

22/04
4/13

244/04/13

3

Arritm
mados

Llog
guer

02/04
4/13

055/04/13

4

Miguel Soto

Llog
guer

02/04
4/13

300/04/13

21

Proye
ecto Cuerda

Llog
guer

02/04
4/13

055/04/13

4

Mari Paz

Llog
guer

08/04
4/13

122/04/13

5

Gabrriel Tramuyas

Llog
guer

28/04
4/13

033/05/13

4

Pablo
o i Mercedes

Llog
guer

25/04
4/13

266/04/13

2

Nach
ho Ricci

Llog
guer

28/04
4/13

288/04/13

1

Lucila
a Prestach

Llog
guer

08/05
5/13

144/05/13

8

Mònica Alsina

Llog
guer

21/05
5/13

311/05/13

9

Grise
elda i Tomeu

Llog
guer

13/05
5/13

177/05/13

5

Vivia
an i Lucila

Llog
guer

27/05
5/13

311/05/13

5
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La M
Mula

Llog
guer

21/05
5/13

077/06/13

14

Mane
el Rosés

Llog
guer

21/05
5/13

244/05/13

4

Vertig
go Circus

Llog
guer

27/05
5/13

077/06/13

10

Juanita Beltran

Llog
guer

15/05
5/13

155/05/13

1

Eva S
Swarzer

Llog
guer

27/05
5/13

277/05/13

1

Capiccua

Llog
guer

03/06
6/13

077/06/13

5

Fann
ny- Las Polis

Llog
guer

17/06
6/13

211/06/21

5

Lucila
a Prestach

Llog
guer

25/06
6/13

266/06/13

2

Miguel Soto

Llog
guer

10/06
6/13

144/06/13

5

Emi R
Ron

Llog
guer

17/06
6/13

288/06/13

9

Dani – Circo Deliciia

guer
Llog

17/06
6/13

288/06/13

9

Matia
as Kruguer

Llog
guer

01/07/13

055/07/13

5

Vivia
an

Llog
guer

08/07/13

222/07/13

11

Jessyy

Llog
guer
Llog
guer

29/07/13

022/08/13

5

Camille

02/07/13

055/07/13

4

Juanita Beltran

Llog
guer

09/07/13

099/07/13

1

Agnè
ès – Daraomai

guer
Llog

10/07/13

177/13/13

6

Emiliano Sanchez

Llog
guer

22/07/13

266/07/13

5

Ingrid
d i Melisa

Llog
guer

29/07/13

311/07/13

3

Miguel Soto

Llog
guer

01/07/13

199/07/13

15

Oriol Escursell

Llog
guer

23/07/13

255/07/13

3

Amanda Delgado

Llog
guer

01/07/13

055/07/13

5

Vivia
an

Llog
guer

22/07/13

233/07/13

2

Dani (Circo Delicia
a)

Llog
guer

01/07/13

122/07/13

10

Serena Vione

Llog
guer

01/08
8/13

099/08/13

7

Loretto Tormen

Llog
guer

12/08
8/13

233/08/13

9

Nach
ho Ricci

Llog
guer

26/08
8/13

300/08/13

5

Maria
a Villate

Llog
guer

05/08
8/13

099/08/13

5

Emiliano Sanchez

Llog
guer

12/08
8/13

166/08/13

4

Oriol Escursell

Llog
guer

19/08
8/13

300/08/13

10

Miguel Soto

Llog
guer

05/08
8/13

300/08/13

19

Serena Vione

Llog
guer

12/08
8/13

300/08/13

14

Dani – Circo Deliciia

Llog
guer

19/08
8/13

055/09/13

15

Yuri

Llog
guer

05/08
8/13

166/08/13

9

Emiliano Sanchez

Llog
guer

19/08
8/13

200/08/13

2

Vivia
an

Llog
guer

02/09
9/13

044/09/13

3

Pau i Marta (Fet a mà)

Llog
guer

05/09
9/13

066/09/13

2

Jerem
mias Falagel

Llog
guer

20/09
9/13

200/09/13

1

Asvin
n Lopez

Llog
guer

02/09
9/13

066/09/13

5

Ingrid
d i Melisa

Llog
guer

09/09
9/13

133/09/13

4

Loretto Terman

Llog
guer

16/09
9/13

277/09/13

9

Dani – Circ Delicia
a

Llog
guer

03/09
9/13

055/09/13

3

Jerem
mis Falagel

Llog
guer

16/09
9/13

200/09/13

5

Ingrid
d i Melisa

Llog
guer

26/09
9/13

277/09/13

2

Laia Sanmartí

Llog
guer

16/09
9/13

311/09/13

35
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Ana Perez

Llog
guer

01/10
0/13

044/10/13

5

Max Calaf

Llog
guer

07/10
0/13

111/10/13

5

Orga
anizacion Efim
mera

Llog
guer

30/09
9/13

255/10/13

20

Ludo
ovica

Llog
guer

14/10
0/13

188/10/13

5

Gem
mma Palomar

Llog
guer

21/10
0/13

255/10/13

5

Toni Porcar

Llog
guer

29/10
0/13

311/10/13

4

Anna
a Alavedra

Llog
guer

17/10
0/13

188/10/13

2

Jessyy

Llog
guer

05/11/13

088/11/13

4

Max Marciales

Llog
guer

18/11/13

222/11/13

5

Max Calaf

Llog
guer

04/11/13

088/11/13

5

Pau i Marta – Fet a mà

guer
Llog

06/11/13

Atem
mpo

19/11/13

25//11/13

7

Toni Porcar (Avner)

Llog
guer
Llog
guer

27/11/13

28//11/13

2

Ines Guardia

Llog
guer

02/12
2/13

05//12/13

4

Estell Seguí

Llog
guer

23/12
2/13

24//12/13

2

Atem
mpo

Llog
guer

02/12
2/13

05//12/13

5

Gem
mma Palomar

Llog
guer

02/12
2/13

13//12/13

9

Fouccauld

Llog
guer

16/12
2/13

20//12/13

5

Atem
mpo

Llog
guer

16/12
2/13

20//12/13

5

Gabrriel Tramuyas

Llog
guer

09/12
2/13

13//12/13

5

Psircc

Llog
guer

16/12
2/13

19//12/13

4

077/11/13

2

Temporalitat de les residèn
ncies interne
es
Companyia

Projecte/Co
onvocatòria

Data in
nici

Data final

Total dies

Fet a mà

Pirineus de Circ

15/01/13

255/01/13

De F
Funes

Pirineus de Circ

04/02
2/13

088/02/13

5

Le Roux

Pirineus de Circ

18/02
2/13

011/03/13

10

Colecctiv Le Bistakii

Pirineus de Circ

18/02
2/13

288/02/13

5

Cia N
Nua

Circ
cus Next

01/02
2/13

088/02/13

8

Retalls

Fes
stival Grec

04/03
3/13

088/12/13

5

Psircc

Pro
ocess()s

11/03
3/13

288/03/13

14

La fa
amille Goldini

Pro
ocess()s

04/03
3/13

088/03/13

5

Doble
e Coreano

Inve
estigació

18/03
3/13

222/03/13

5

Nach
ho Ricci

Trapezi

02/04
4/13

199/04/13

14

Lucila
a Prestach

Inve
estigació

08/04
4/13

199/04/13

10

Martíí Soler

Pirineus de Circ

15/04
4/13

266/04/13

10

Nach
ho Ricci

Trapezi

29/04
4/13

077/05/13

6

Emiliano Sánchez

Cia. Resident

06/05
5/13

100/05/13

5

La M
Mula

Pirineus de Circ

02/05
5/13

177/05/13

12

Atem
mpo

Fes
stival Escena P
Poble Nou

13/05
5/13

177/05/13

5

Emiliano Sánchez

Cia. Resident

10/06
6/13

144/06/13

6

Anim
mal Religion

Anttic Teatre

17/06
6/13

211/06/13

5

Orga
anización Efím
mera

Ateneu Nou Barrris

12/06
6/13

288/06/13

12

Anim
mal Religion

Anttic Teatre

06/06
6/13

144/06/13

7

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2013
3

9

11

Retalls

Fes
stival Grec

01/07/13

311/07/13

22

Atem
mpo

Esc
cena Poblenou
u

13/09
9/13

188/10/13

24

Circ d
d’Hivern

Ateneu Nou Barrris

13/09
9/13

111/10/13

20

Tomà
às Cardús i An
nna

Inve
estigació

14/10
0/13

255/10/13

10

Anim
mal Religion

Anttic Teatre

21/10
0/13

311/10/13

9

Atem
mpo

Pirineus de Circ

28/10
0/13

311/10/13

4

Labº Disparate

Fes
stival Grec’14

18/11/13

299/11/13

10

Raso
oterra

Pirineus de Circ

18/11/13

299/11/13

10

Anim
mal Religion

Anttic Teatre

11/11/13

222/11/13

10

Àfrica
a i Amer

Inve
estigació

09/12
2/13

200/12/13

10

Atem
mpo

Pirineus de Circ

09/12
2/13

133/12/13

5

Sala de teràpie
es corporals
La S
Sala de Terà
àpies corpo
orals va ser creada al juny de 2012 amb dos objectius: d’una
band
da, oferir als artistes la
a possibilita
at d’accedirr a aquest tipus de seerveis, de l’altra,
aproxximar als diiferents tera
apeutes a le
es particularitats de les
s tècniques circenses.
El llo
oguer de la sala de terà
àpies corpo
orals és de 50 € euros mensuals, que comprrenen
el llo
oguer de l’e
espai i els materials
m
qu
ue s’hi trob
ben (llit, taula, etc.) aixxí com tamb
bé, la
gestiió de l’agen
nda de visite
es que s’efe
ectua des de
e la recepció de La Ceentral del Circ.
Els te
erapeutes que
q han ting
gut la seva consulta du
urant el 2013 han estatt:
Tanja
a Haupt – Tècnica
T
Alex
xander
Jame
es Wellingto
on – Fisiote
eràpia

, ara per arra les
a s’obre a la possibilita
at d’oferir-h
hi teràpies alternatives
a
Tot i que la sala
quelles rela
acionades amb
a
la fisio
oteràpia, unna disciplina
a que
que tenen més èxit són aq
des d
de sempre ha estat mo
olt vinculad a als profes
ssionals de circ. A méss a més, un
n dels
profe
essionals que hi tenen consulta és en Jam
mes Wellington, d’àm
mplia trajecttòria i
referrència al secctor.
Altres discipline
es menys conegudes
c
com ara la
a tècnica Alexander
A
nno han ting
gut el
mate
eix èxit, motiu per al qual, al mes d’ago
ost, es va donar dee baixa aquesta
profe
essional.
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Assistència
Gen
ner
Febrrer
Marçç
Abril
Maig
g
Junyy
Julio
ol
Sete
embre
Octu
ubre
Novembre
Desembre
Tota
al

2013

2012
0
0
0
4
4
7
5
10
0
13
3
20
0
18
8
81

10
9
8
11
10
9
7
6
18
21
17
123

A nivvell global, s’ha
s
passat de 81 usua
aris durant el
e 2012, a 123
1 durant eel 2013. De
e cara
a 2014 s’obrirà l’espai a nous professsionals que
e vulguin ap
postar per laa especialittzació
en ciirc i es buscarà oferir un ventall d
de possibilittats ampli i divers, dess de les terràpies
més populars a les menys conegudess i buscant així mateix,, la seva vinnculació am
mb els
espa
ais del volta
ant afins pel que fa al tractament del cos i dels
d
esportss d’alt rendiment
com la Federació Catalana
a de Vela.
Maga
atzem
Un a
altre dels se
erveis que ofereix La Central és
s el magatz
zem, un esppai destinat a la
custò
òdia d’escenografies i materials d
d’espectacle
es i aparells
s de circ dee poc ús. Aquest
serve
ei és de gra
an ajuda so
obretot pel que fa als aparells de
e circ, moltss d’ells de grans
g
dime
ensions cosa que fa diffícil poder trrobar un espai per desar-los.
Les companyies que han llogat l’esp
pai del mag
gatzem, am
mb un cost mensual de
d 30
euross per espai, són:
Companyia

Cia. Bauala (Be
erta,Amer, Miquel,
M
Luiss)
Rom
man
Eia
Fer
Arritm
mados
Kike i Luciano (Z
Zaïr Circo)
Edua
ardo Lucas
Noe
Max Calaf

Me
esos de llogu
uer

De març
m
a nove
embre
D’ab
bril a octubre
e
De gener
g
a desembre
D’oc
ctubre a des
sembre
D’ab
bril a octubre
e
D’ab
bril a desem
mbre
De gener
g
a sete
embre
D’ag
gost a desem
mbre
D’ag
gost a octub
bre
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PRO
OGRAMA DE SUPORT
T A LA CRE
EACIÓ
m ja s’ha mencionat
m
anteriorme nt, La Central del circ
c
comptaa amb dife
erents
Com
m objectius complir
c
amb
b les línies marcades per
p la
programes d’activitats que tenen com
ai. Entre ellls es troben
n els següe
ents: progra
ama de support a la cre
eació,
missió de l’espa
grama
programa de formació continuada , programa de proffessionalitzzació, prog
cionalitzacióó.
d’acttivitats relaccionals i amb l’entorn i el programa d’internac

Les rresidències de creació constitueixxen una parrt fonamenta
al del progrrama de sup
port a
la cre
eació. Dura
ant el 2013, La Central del Circ ha
a acompany
yat un total dde 13 proce
essos
de crreació, associant-se amb entitatss d’arts escèniques a nivell
n
local o en el ma
arc de
proje
ectes interna
acionals.
A nivvell local, ha comptat amb la ccol·laboració
ó de sis espais
e
de ddifusió asso
ociats
(festiivals i teatrres): Festiva
al Escena P
Poblenou, Antic
A
Teatre
e, Festival Trapezi, Atteneu
Popu
ular 9 Barriss, Centre Cultural
C
Terrrassa i La Fira de Circ al Carrer de La Bisb
bal. A
nivell internacio
onal, els projectes Pro
ocess()s i Circus
C
Next han perm
mès acompa
anyar
altress tres creaccions de circ
c.
Per a cada resid
dència, el suport s’ha cconcretat en
n:
- La ce
essió d’un espai
e
de cre
eació per un
n període de
e 2 a 6 setm
manes;
- Un acompanya
a
ment adap
ptat a les necessitats
n
de cada pprojecte a nivell
artísttic, tècnic i de
d producc ió;
En el cas de less residèncie
es en xarxa local, les co
ompanyies s’han beneeficiat també
é de:
- Un suport econò
òmic per a les despese
es generades per la m
manutenció diària
dels artistes durrant el procé
és de creac
ció;
- Una estada a un
u espai esscènic col·laborador amb presen tació públic
ca de
l’espectacle.
dències en xarxa interrnacionals, les compa
anyies estavven inclose
es en
Per a les resid
ositius d’accompanyam
ment pensa ts per a fa
acilitar les condicionss de creació de
dispo
l’espectacle, però també la
a projecció p
posterior de
els mateixos
s.
A mé
és d’aquestes residènc
cies, La Cen
ntral del Cirrc ha acollit diverses reesidències sense
s
supo
ort econòm
mic: les res
sidències d
d’investigac
ció i una companyia finalista de
d la
convvocatòria am
mb l’Ateneu Popular 9 B
Barris.
ències s’han
n adjudicat per convoc
catòria pública despréss d’un procé
és de
Totess les residè
seleccció per parrt de la direcció artísticca de La Ce
entral del Circ i de l’esppai col·labo
orador
que iincloïa una entrevista amb
a
els doss projectes millor valorrats.

n xarxa loc
cal
Resiidències en
LE NOU
ESCENA POBL
ectes rebuts: 21
Proje
Proje
ecte selecc
cionat: Dea
al de la com
mpanyia Atempo
A
Circ
c i Enclavee Company
yia de
Dans
sa
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Fitxa
a artística
Artisttes: Matías Marré
M
Medina
a, Sol Vázqu
uez and Spela Vodeb
Músicc i composito
or: Nihan Devecioglu
Disse
eny de llum: Emanuele Mazza
M
Direccció artística: Matías Marré
Idea original: Atem
mpo Circ

La peça presentada per la ccompanyia arran
d’aquesta residència constitueixx la base d’un
espectacle ambiciós que barrejjarà dansa, circ,
música en directe i projeccionss. S’estrena
arà el
maig de 2014
2
al Fe
estival Pisteeurs d’Étoiiles à
Obernai i ha tingut a B
Barcelona dues
presentacio
ons públiqu
ues en el m
marc del Fe
estival
Escena Po
oble Nou.
Foto: A
Atempo Circ - Deal
D
- ©Rosalia Díez

ANTIC TEATRE
E
La re
eatre portava celebran
esidència conjunta
c
am
mb l’Antic Te
nt-se des dde 2011 hi havia
recollzat creacio
ons com “N
Nomarramon
n” de Jorge
e Albuerne i companyyies com Animal
A
Relig
gion. Per aq
quest any, l’endarrerim
ment en la concessió
c
de
d subvenccions, ha fe
et que
entre
e ambduess entitats es
e decidís postergar aquesta co
onvocatòria per manc
ca de
liquid
ditat i repren
ndre-la al 2014.
ULAR 9 BARRIS
ATENEU POPU
ectes rebuts: 11
Proje
Proje
ecte selecc
cionat: Clo
ockwork de
e Sisters Co
ompany
Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Pablo
o Rada Moniz, Mikkel Hoobitz Fitenboorg i Valia
Beau
uvieux
Mirad
da externa: Dimitri
D
Pappa
aionou
Disse
eny de llums: Bjørn Olav Brekke

Siste
ers Compa
any va ser
s
una d
de les ciinc
comp
panyies se
eleccionade
es l’any 20
012-2013 pel
p
proje
ecte europ
peu Circus
s Next. A
Amb aques
sta
resid
dència, Sistters Comp
pany ha po
ogut treballar
amb el director grec Dimittri Pappaion
nou i realitz
zar
el dissseny de llu
ums del seu
u espectacle
e. Després de
les ffuncions a l’Ateneu, ha
h actuat a França i es
preve
eu que l’esp
pectacle tindrà una llarrga gira.
Sisters - CircusN
Next 2012/2013
3 - © Einar Kling
g-Odencrants
Foto: S
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Dona
at que Siste
ers Compan
ny només necessitava
n
a 3 setmanes de
les 6 que oferia
a la convoc
catòria, La Central deel Circ va decidir
d
recolz
zar el proj ecte d’Organización Efímera quue havia quedat
finalis
sta, amb la cessió d’una sala
a de creaació durantt tres
setma
anes.
Foto: Assaig
A
a La Cen
ntral del Circ 201
13 -

Origin
nal Idea : Ta
ania Cervante
es & Rob Ta nnion
Direcctor : Rob Tannion
Coreo
ografia: Orga
anización Efíímera
Mirad
da externa: Javier
J
Jiméne
ez
Rigging: Chapa (S
Sergio López
z)
Artisttes: Mari Pazz Arango, Ta
ania Cervante
es Chamorro
o, Jeremías Faganel,
F
Josse Luis Redo
ondo,
Rob T
Tannion

FEST
TIVAL TRA
APEZI
Proje
ectes rebuts: 16
Proje
ecte selecc
cionat: Aqu
uí, ahora d ’Ignacio Riicci
Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Ignaccio Ricci
Músicca original: Nacho
N
López
z
Vestu
uari: Ingrid Bolaño
B
Guivernau i Laura Aragón
Mirad
da externa: Nadine
N
O’Garra, Elia Pére
ez i Leandro
o Mendoza

Aquesta residèn
ncia ha perrmès a Ign
nacio Ricci, un jove artista,
a
donarr forma a la
a creació de
el seu núme
ero despréss d’un llarg temps
t
perfeccionant la seva tècnic
ca a la corda llisa.
Aquesta col·labo
oració ha permès que el número de Nacho Ricci,
tingué
és dos passsis durant els dies del
d Festival . A més a més,
a format pa
aques
st artista ha
art del disp
positiu eurooregional Ca
amins
Emerrgents i esstà seleccio
onat per ac
ctuar el geener de 20
014 al
Festiv
val Mondial du Cirque de Demain.

TURAL TER
RRASSA
CENTRE CULT
ectes rebuts: 12
Proje
Proje
ecte selecc
cionat: Circ
c Pistolet
Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Tomà
às Cardús, Miguel
M
García
a, Enric Petitt, Rat Serra, Anna
Torné
é, Albert Uba
ach.
Mirad
da externa: per
p definir

La col·laboració
ó amb el Centre Cultu
ural de Terrrassa consttitueix una novetat. El gran
interè
ès d’aquestt equipament cap el cirrc i el fet de
e que una part
p de la seeva program
mació
integ
gra companyyies usuàrie
es de La Ce
entral del Circ han mottivat aquestta col·labora
ació.
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Aque
esta residèn
ncia s’estén
n està a cavvall entre 20
013 i 2014 i la compannyia Circ Pistolet
estre
enarà al Cen
ntre Cultura
al de Terrasssa durant la
a tardor de 2014.

A DE CIRC DE LA BIS
SBAL D’EM
MPORDÀ
FIRA
Proje
ectes rebuts: 11
Proje
ecte selecc
cionat: Nad
dnat, Ciném
ma rétréci

Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Nadin
ne O’Garra, Nathalie
N
Fixo
on
Mirad
da externa: per
p definir

La C
Central i la Fira de Circ coopere
en des de fa tres any
ys en el di spositiu Ca
amins
Emergents per a la difus
sió de núm
meros de circ.
c
Hem decidit
d
donnar un pas més
enda
avant i dona
ar un suport conjunt a un especta
acle de carrrer. Fins araa, La Central del
Circ havia recolzat sobreto
ot proposte
es per a sales. Aquestta residènciia permet doncs
d
obrir una nova línia i asse
egurar la di versitat en el suport a la creacióó. La companyia
Nadn
nat estrena
arà el mes de
d juliol a la Fira de Cirrc de La Bis
sbal d’Empoordà.

Resiidències en
n xarxa a nivell intern
nacional
Aque
estes residè
ències form
men part de
e projectes més amplis
s en assocciació amb altres
centrres de creació (veure apartat
a
Proj ectes d’àmbit internacional)
A. Prrocess()s
El prrojecte Pro
ocess()s contempla, d’’una banda
a, el suportt a dues ccompanyies, una
emerrgent i una de consolidada, del ccontext euro
oregional i l’impuls i cconsolidació
ó dels
circu
uits de progrramació en aquest àm bit.
L’anyy 2012 es va
v llançar un
na convoca
atòria per se
eleccionar els
e dos projeectes, un ca
atalà i
un d
de francès,, que rebrrien suport durant els dos any
ys del proj ecte. Les dues
comp
panyies ha
an tingut re
esidències a La Cen
ntral del Circ i han estrenat el seu
espe
ectacle en el
e 2013.
COM
MPANYIA EMERGENT
E
T
Proje
ecte: Acrom
metria de la company
yia Psirc
Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Anna
a Pascual, Wanja Kahlert i Adrià Monttaña.
Mirad
da externa: Alba
A
Sarraute
e
Acom
mpanyament artístic: John
nny Torres
Coreo
ografia: Berta Pascual
Escenografia, cap
p tècnic: Ben
net Jofre
Disse
eny de llums: Oscar de Paz
P
Músicca: Sofie Tucchscherer, Dalmau
D
Boad
da
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El prrojecte Proccess()s ha permès a P
PSIRC dediicar
temp
ps per a la
a creació de l’especta
acle tant a La
Centtral del Circc com a La
a Grainerie (Toulouse)). A
contiinuació, Accrometria es
s va estren
nar el mes de
maig
g a l’Ateneu
u Popular 9 Barris i h
ha comença
at a
girar per Catalunya i la resta de l’esta
at. A dia d’av
vui,
l’espectacle ha
a estat pre
esentat a Trapezi, Fira
F
Tàrre
ega, Teatro
o Circo de Murcia.
M
El 2 014 se n’an
nirà
a Fra
ança i Alem
manya.

COM
MPANYIA CONSOLIDA
C
ADA
Proje
ecte: Du pllomb dans le gaz de L
La Famille Goldini
Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Prisciilla et Hugo Goldini
G
Direccció: Christine
e Rossignol
Assessorament coreogràfic:
c
Claire
C
Ducreu
ux

A
Aquest és el tercer espectacle de La Famille
G
Goldini i es
stà conceb
but per serr representat al
ccarrer. La companyia, basada a Toulouse
e, ha
a
aprofitat la residència
r
a La Centraal del Circ per a
trreballar amb la ballarin
na Claire D
Ducreux, res
sident
a Barcelona, que s’ha tornat
t
a trobbar amb ellls a la
ta
ardor a Toulouse.
T
Una prim
mera versió
ó de
l’e
espectacle s’ha estre
enat a l’eestiu i la versió
v
d
definitiva de l’espectacle es podrà veure el 20
014.

B. Circus Next
el marc de l’edició 2012
2-2013 de C
Circus Nextt, La Centra
al del Circ vva acollir un
na de
En e
les ccinc compan
nyies selecc
cionades pe
er la platafo
orma europe
ea.
ecte: Lento
o de la com
mpanyia Nu
uua
Proje
Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Olli V
Vuorinen i Luis Sartori do Valle
Mirad
da externa: Issak Lindberg
g
Il·lum
minació: Jere Mönkkönen
Músicca: Petteri Rajanti
Vestu
uari: Anne Jä
ämsä
Copro
oducció: WH
HS, Maison des
d Jonglage
es
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Nuua
a és una co
ompanyia ba
asada a Fin
nlàndia que
comp
pta amb dos artistes formats a França i
Suèccia. La seva
a residència
a a La Centtral és una
de le
es dues que
e ha pogut realitzar
r
la ccompanyia
en ell marc del projecte
p
Cirrcus Next. D
Després de
la pre
esentació d’aquest
d
pro
ojecte a Parris a l’abril,
l’espectacle ha
a estat representat
r
t a Itàlia
(Festtival Mirabilia), Finlàn
ndia, Brasil , França i
Bèlgica. Per aq
questa resid
dència, La Central va
ptar amb el
e suport de
e l’Institut F
Francès de
comp
Barccelona que va
v proporcio
onar gratuïttament uns
allotjaments a la companyia duran
nt la seva
estad
da.

Resiidències d’’investigac
ció
La in
nvestigació és essenc
cial per a generar propostes in
nnovadores i singulars. La
Centtral del Circc ha propo
osat durant el 2013 trres residències d’invesstigació d’u
una o
duess setmaness, adreçade
es als seuss usuaris i usuàries. La seleccció s’ha efe
ectuat
mitja
ançant convvocatòries in
nternes. Le
es company
yies o artiste
es han poggut desenvo
olupar
la se
eva recercca sense obligació
o
d
d’arribar a un resulta
at final, jaa que aquestes
resid
dències esta
an concebudes com un
n espai on l’error és po
ossible.
Cada
a residència s’ha ob
bert i tanccat amb una entrevis
sta sobre l’objecte de
d la
invesstigació amb la direcció artística d
de La Centrral del Circ per tal de ppoder valora
ar les
ostes i sele
propo
eccionar-ne les més be
en encamina
ades.
stes o companyies be
eneficiari/e
es
Artis
Resid
dència 1: divversos artiste
es (companyyies “eia” i Morosof)
Durad
da: 1 setman
na al març de
e 2013
Objecctiu: investigació amb quadrant coreà
à doble
Resid
dència 2: Lu
u Prestach
Durad
da: 2 setman
nes a l’abril
Objecctiu: treball a la perxa xin
nesa amb mú
úsic
Resid
dència 3: To
omàs Cardús
s i Anna Torn
né
Durad
da: 2 setman
nes al novem
mbre
Objecctiu: recerca escènica al voltant d’acrrobàcia que combini
c
cèrc
col aeri i manns a mans

Com
mpanyia res
sident
Amb l’objectiu de garantirr una estab
bilitat a una
a companyia que tinggui un treba
all de
creacció sostingu
ut i de qua
alitat, La Ce
entral del Circ
C ofereix cada any lla possibilittat de
tenir el règim de
e resident. La compan
nyia és sele
eccionada mitjançant
m
cconvocatòria
a i ha
de te
enir un esp
pectacle en
n actiu. Rep
p suport de
e La Centra
al per a peeríodes pun
ntuals
d’asssaig i un esspai de mag
gatzem per al seu material. Se li demana
d
qu e tingui esp
pecial
predisposició en
n participar en les activvitats de La Central del Circ.
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mpanyia: Es
s
Com
Espe
ectacle en girra: Igloo
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Emilia
ano Alessi i Eva
E Swarzce
er

aborat
Totss dos membres de la companyiaa han col·la
amb
b La Centrall del Circ du
urant l’any 22013:
- Participació a una
u comissiió de selecc
ció de
prop
postes artísttiques (cabbaret En Eb
bullició
i cloenda del prrojecte Proccess()s: Em
miliano
Ales
ssi
- Conffecció d’atre
ezzo: Eva S
Swarzcer
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MOS
STRES OBE
ERTES
Les mostres estan
e
pensa
ades com una prime
era i neces
ssària conffrontació de les
difere
ents creacio
ons amb el públic, aixíí com també
é, com un punt
p
de parttida o platafforma
per a una prime
era entrada als circuits de difusió.
S’ha d’apuntar aquí,
a
que La
L Central n
no té entre els
e seus ob
bjectius esddevenir un centre
c
d’exh
hibició d’esp
pectacles de circ. D’un
na banda, perquè
p
la se
eva raó de sser és justa
ament
la qu
ue comportta tots els passos pre
evis al mom
ment de l’e
exhibició, dee l’altra, pe
erquè
tamp
poc no compta amb la infraestructtura necess
sària per de
esenvoluparr-se com a espai
de d’’exhibició.
Segu
uint aquesttes dues premisses,
p
es realitzen anualme
ent diversess mostres, amb
difere
ents formatts i enverga
adures i am
mb públic professional i general, qque van des
s dels
assa
ajos oberts, fins a la mostra seme
estral de les
s diferents residències
r
s que han passat
per L
La Central, com En Ebullició.
Crea
ació al desc
cobert
a. En Construcc
ció
Aque
esta és una
a mostra que
e té lloc cad
da primer dijous
d
del mes a la salaa d’entrenament.
Tres o quatre artistes
a
o co
ompanyies presenten un petit extracte de laa seva rece
erca o
núme
ero. Durantt la mostra, es para ll’activitat d’entrenamen
nt i es connvida a tote
es les
perso
ones presents a les ins
stal·lacions de La Central a assisttir-hi.
Desp
prés de mé
és d’un any de funcion
nament, s’h
han impleme
entat algunnes millores
s com
ara la
a possibilita
at de destinar un espa i de retorn o “feedback
k” entre els artistes després
de la
a mostra, així
a
com ta
ambé, s’ha decidit que la mostra
a tingui llocc trimestralment
perquè aquesta pugui acollir un majorr nombre de
e presentacions.
Artistes que han
n participat a En Construc
cció

Gen
ner
Febrrer
Marçç
Maig
g
Novembre
Tota
al

5
3
3
3
1
17

b. Assa
ajos oberts
s
Els a
assajos obe
erts es prod
dueixen hab
bitualment al final d’un
n període dde residènc
cia. Si
bé la
a Central del Circ no obliga cap companyia
a a fer-ho, s’anima
s
elss artistes pe
erquè
obrin
n les portes del seu esp
pai de creacció a mirade
es externes
s. El públic ppot ser constituït
nomé
és per perssones usuà
àries de La Central del Circ o com
mptar amb la presènc
cia de
programadors destacats
d
i si és del in
nterès de la
a companyia, de públi c general. Cada
assa
aig obert s’o
organitza en
n estreta co
ol·laboració
ó amb la co
ompanyia pper adaptar--se al
màxiim a les sevves necessitats.
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Companyies
C
q
que han fet un
u assaig obe
ert

31 de gener

Fet a mà, Cru

40 perrsones

21 de març

Psirc, Acrometria
a

35 perrsones

4 d’a
abril

Igna
acio Ricci, Aq
quí, ahora

18 d’abril

Reta
alls de circ

25 d’abril

Dara
aomai, Vals b
blessé(e)

20 perrsones

11 de juliol

Circo Delícia, Miinvant

20 perrsones

28 d’agost

Atem
mpo Circ, Invvisible

25 perrsones

15 d’octubre

Atem
mpo Circ, De
eal

45 perrsones

22 de novembre

Anim
mal Religion,, Indomador

15 perrsones

28 de novembre

Cia Rasoterra, L
La baleine vo
olante

45 perrsones

Tota
al

10 companyies
c
s

30 perrsones
(alumnees de l’IES SalvatS
Papa
asseit)
40 perrsones

315 pers
sones

Prim
mers passos
s dels espe
ectacles
c. Mosttres En Ebullició
Les Mostres En
E Ebullició existeixen
n des del 2010.
2
S’assemblen foormalment a un
caba
aret (amb un
na successió de núme ros), però els
e treballs que
q s’hi preesenten no estan
forço
osament accabats. Esta
an obertes a públic ge
eneral, però
ò es fa una important tasca
de difusió a públic especialitzat: cop roductors, programado
ors, instituccions, etc. per a
multiiplicar les oportunitats de visibilita
at de les com
mpanyies re
esidents.
Incorrporen tam
mbé la figura d’una d
direcció d’e
escena perr donar unn estímul i una
cohe
erència a la
a mostra qu
ue es defin
neix en una
a setmana de laboratoori sota aquesta
direccció artística. Se’n rea
alitza una ccada seme
estre, generalment coiincidint am
mb els
meso
os de maig i novembre
e
A nivvell de públic, les mosttres obertess són tamb
bé un mome
ent d’obertuura del centtre de
creacció a la ciu
utadania. Una
U
manera
a de mostra
ar què és el que es fa en un centre
c
d’aqu
uestes cara
acterístiques
s, així com també, de fer arribar a un públicc més gene
eral la
creacció de circ més recent, més en e
ebullició. La
a xifra d’assistents alss espectacle
es es
mantté any rere any, si bé és
é cert que no sempre s’aconsegu
ueix un ple total. La iso
olació
del ccentre n’és un factor clau,
c
però ttambé, les dificultats per arribar a aquest públic
p
relaccionades am
mb la difusió
ó. De cara al 2014 am
mb la nova web
w i algunees millores en el
mate
erial promoccional i la co
omunicació externa es
s pretén com
mençarà poosar-hi reme
ei.
EBULLICIÓ
Ó – MAIG
EN E
“Elle
es fan circ””
Com
m totes les arts
a escèniq
ques, el circc vehicula estereotips més o meenys conscie
ents i
les d
es en determinats rols
dones hi só
ón menys re
epresentade
s, com la ddirecció artíística.
Amb aquesta ciinquena mo
ostra de com
mpanyies re
esidents, La
a Central deel Circ ha volgut
v
dona
ar protagoniisme a les dones
d
reflexxionant sob
bre totes aqu
uestes qüesstions.
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proposar a Ingrid Berm
man assum
mir-ne la direcció.
Es va p
Aquesta
a artista me
exicana esttablerta a C
Catalunya va
v ser
pre-sele
eccionada per al disp
positiu Circ us Next i forma
part dell projecte Otradnoie.
O
Com
C
a direcctora, té un perfil
emerge
ent que co
orresponia al que ees buscava
a per
aquesta
a mostra. Va
V seleccionar sis aartistes a qui
q va
demana
ar que facin proposte
es escèniquues relacion
nades
amb alllò que pens
saven que no sabien fer bé i am
mb les
seves p
pors. Van tenir
t
una se
etmana de laboratori per a
desenvo
olupar la proposta fins
s arribar a la funció que es
va pressentar sota el
e títol Elles
s fan circ.
Direccció artística: Ingrid Berm
man i Ayelén Cantini
Artisttes: Asvin Ló
ópez (perxa xinesa), Ele
ena Zanzu (trapezi vola
ant), Maria V
Villate (conto
orsió i
dansa
a), Florinda Flürst (roda cyr), Mari Pa
az Arango (ttrapezi volant), Irene Estrradé (corda llisa) i
Alexa
andre Guitartt (música).
Artisttes convidatss: Johnny To
orres i Baltha
azar Fanjul

Socis

No socis

46

Invitacions

68

15

Total

129

EBULLICIÓ
Ó - NOVEMB
BRE
EN E
Per a
aquesta mo
ostra, es vollia comptar amb un dirrector o dire
ectora confirrmat. La primera
perso
ona en qui s’havia pe
ensat era en
n Blai Mate
eu de la companyia Baaró d’Evel. Tot i
així, per proble
emes d’agenda finalme
ent no va poder fer-h
ho i la direecció va rec
caure
donccs en Joan Ramon
R
Gra
aell.
Aque
est va selecccionar un seguit
s
d’arti stes que ha
an freqüentat molt La C
Central durant el
2013
3, bé sigui a través de l’entrenam
ment o de prrocessos de
e creació. E
El resultat va
v ser
una m
mostra moltt fresca i din
nàmica.
Per p
primera veg
gada, es van fer dos pa
assis
de la
a Mostra (d
divendres i dissabte) e
enlloc
d’un sol passi com es feia habitualm
ment.
La ffunció del dissabte es
e va comb
binar
amb una tarda de Circ en Família qu
ue va
perm
metre apropar a En Eb
bullició un p
públic
no a
acostumat a veure pro
opostes de
e circ
conte
emporani.
Direccció artística: Joan Ramo
on Graell
Artisttes: Joel Ma
artí (cable), Nacho
N
Ricci (corda llisa)), Tània Cervantes (aeriss), Trio Bolo
ondo
(bàsccula), Miguel Soto (doble perxa xine
esa), Amand
da i Jordi (m
música), Josee Luis Redo
ondo
(monsieur loyal).

Dia

Divendres 9
Dissa
abte 10
TOTA
AL

Socis
s

37
48
85

No socis

43
110
0
153
3

Invittacions

11
55
66
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BARET PRO
OCESS()S
CAB

La Central del Circ
c ha estat durant aquests
del pro
dos an
nys el coordinador
c
ojecte
euroregio
onal Proce
ess()s, un pprojecte en
nfocat
principalment a do
onar suportt a compa
anyies
emergen
nts: suporrt a la creació amb
els
residènc
cies,
intterlocució
amb
programadors i arttistes de laa xarxa Ca
amins
Emergen
nts i coordin
nació generral del projecte.

Així doncs, tot i que el rec
colzament a la creació ha estat molt
m importaant, els mom
ments
de vvisibilitat del projecte entre
e
el pú
úblic genera
al havien estat més aaviat minsos. En
aque
est sentit, es
e va decid
dir de real itzar un ca
abaret amb
b tres objecctius molt clars:
celeb
brar amb una
u
funció de circ la ccloenda de
el Process()s, oferir unna plataforrma a
Barccelona a arttistes que se
s n’havien
n beneficiat i oferir al públic barcceloní una petita
mosttra dels projjectes artísttics recolza
ats.
Els i les artistess participants van ser sseleccionatts per una petita
p
comisssió entre els
e 35
proje
ectes acom
mpanyats per
p
Proces s()s. Es va
v confiar la direccióó artística a la
comp
panyia franccesa 220 Vols.
La rresposta de
el públic va
v ser exccel·lent i el
e cabaret va atrauree també alguns
repre
esentants in
nstitucionals
s.
Direccció artística: Cia 220 Volls
Artisttes: Cécile Métral
M
(Midi-Pyrénées), JJuanita Beltrran (Catalun
nya), Amand a Righetti (M
MidiPyrén
nées), Hote
el Iocandi (Catalunya) , Carola Aramburu
A
(Midi-Pyrénéees), Christo
ophe
Boufffartigue (220
0 vols, Midi-P
Pyrénées), Se
ergio Pla (Ca
atalunya), Ps
sirc (Catalunyya).
Socis

30

No socis

38

Invitacions

110

Total

178

d. Pree
estrenes i residències
s tècniques
s
El no
ombre de preestrenes
p
ha estat m
molt reduït. Aquest
A
és un
u format qque es dóna
a poc
sovin
nt tenint en
n compte que
q
els cosstos de la sala són elevats per al seu llog
guer i
gene
eralment, no
omés se’n pot
p assumirr el cost am
mb aquelles
s companyiees que esta
an en
resid
dència a La Central del Circ.
Així d
doncs, hi ha hagut una
a prèvia de
e “Retalls. Quatre
Q
unive
ersos en unn sol espectacle”
(una obra fruit de la coprroducció de
e La Central del Circ i el Festivval Grec) oberta
o
és a artiste
es i persone
es usuàriess de La Ce
entral del Circ,
C
i una pprèvia tamb
bé de
nomé
l’estrrena de la companyia
c
Sisters,
S
“Clo
ockwork”, ta
ambé oberta exclusivaament a perrsonal
de L
La Central del
d Circ. A la primera hi van ass
sistir unes quinze
q
perssones i une
es set
més a la segona
a.
Pel q
que fa a le
es residènc
cies tècniq ues, engua
any només se n’ha ppogut oferirr a la
mate
eixa producció de “Rettalls. Quatre
e universos
s en un sol espectaclee”. El cost de
d les
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resid
dències tècn
niques és molt
m elevat i el pressupost de La Central deel Circ no es
e pot
perm
metre d’assu
umir les elevades desp
peses dels costos
c
enerrgètics, aixíí com tampo
oc no
comp
pta amb el personal tècnic en nòm
mina apropiiat per a les
s tasques d e lluminària
a i so,
aque
est es contra
acta de manera extern
na quan es requereixen
n els seus sserveis.
Tot i així, per poder segu
uir oferint a
aquest serv
vei a les companyies
c
s, La Centrral ha
dese
envolupat un
u programa de resid
dències en col·laborac
ció amb alttres espais
s que
ofere
eix a les co
ompanyies seleccionad
s
des la poss
sibilitat de tenir una reesidència tè
ècnica
d’una
a setmana a un teatre. Tal és el ccas de la co
onvocatòria amb l’Atenneu Nou Ba
arris o
el Ce
entre Culturral de Terrassa.
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LABORATORIS
S
Els la
aboratoris de
d creació de La Cen tral del Circ
c volen serr un espai pper al treba
all i la
troba
ada entre directors i diirectores, p
pedagogs i pedagogues i artistes,, en un procés a
mig ccamí entre la creació i la formaci ó. Un espa
ai on poder experimenttar i on l’ob
bjectiu
princcipal és fom
mentar la cre
eativitat don
nant recurs
sos per a la
a l’experimeentació a tots els
nivells, tan materials co
om coreog
gràfics, musicals, etc
c. així com
m promoure la
invesstigació dess d’una pers
spectiva mu
ultidisciplinà
ària.
nt en compte les dificu
ultats econò
òmiques perr les quals travessa
t
el sector, eng
guany
Tenin
s’ha ofert la po
ossibilitat alls artistes d
de pagar part
p
de les seves quootes (un 50
0%) a
travé
és de contra
aprestacions i serveis oferts per a la millora de l’equipaament i les seves
s
activvitats.
Labo
oratori amb el Talle
er de Músiics i La Central
C
del Circ: Fo naments de
d la
composició
diants de l’assignatura "Foname
Estud
ents
de la
a Composicció" del Títo
ol Superior del
Talle
er de Músiccs i artistes de la Cen
ntral
del Circ han treballat conjuntam
ment
durant un seme
estre sota la
a supervisió
ó de
tutorss de música i circ. Ha estat un
diàle
eg mutu enttre ells per a crear pe
etits
espa
ais de trob
bada entre
e el circ i la
músiica.

El 5 de juny ess va presentar una pettita mostra dels resulta
ats a la salla de posad
da en
esce
nes entre els
ena on van acudir unes 30 person
e alumnes
s del taller dde músics i els i
les a
artistes interressats/des.
Date
es: del 13 de febrer al 5 de juny
Hora
ari: els dime
ecres de 11h a 13h
Preu
u: gratuït
Tutorr de circ: Ram
miro Vergaz
Artisttes participants: Tomás Taboada (e
equilibris), Aurèle (malab
bars), Lorrainne Gallen (a
aeris),
Matía
as Marré i Spela
S
Vodeb
b (roda cyr), Asier Garnatxo (malabars i manipuulació d’obje
ectes),
Mane
el Rosés (equilibris).

Place
es disponib
bles: 6 / Plac
ces coberte
es: 6
Socis
s

3

No socis

3

T
Total

6

oratori amb Roberto Ma
agro: La imp
provisació amb l'objecte
e
Labo
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Sota la
a mirada de
d Robertoo Magro, els/les
e
artistes
s participa
ants eren convidatts a
investig
gar a partir del seu voccabulari circ
cense
per trob
bar un llenguatge perrsonal mitja
ançant
la trans
sformació d’una
d
figurra acrobàtic
ca en
l’expres
ssió d’un se
entiment o en un mov
viment
ballat.
Date
es: 25 a 29 de novemb
bre
Hora
ari: de 15h a 18h
Dura
ada: 15 hores
Preu
u: 120 €

Socis
s

6

No socis

4

T
Total

10
1
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COP
PRODUCCIO
ONS
L’objjectiu de less coproducc
cions i col·la
aboracions amb altres entitats reppresentative
es del
secto
or de les arrts escèniqu
ues és la de
e donar difu
usió als esp
pectacles dee circ i prom
moure
la insserció del circ
c a les pro
ogramacion
ns de teatre
es i altres es
spais d’exhiibició. Una tasca
impo
ortant tenintt en compte
e l’hàbit es càs de programar aqu
uest tipus dd’espectacle
es en
aque
ests espais.
Festtival Grec
La ccol·laboració amb aq
quest festivval es va
conccretar en la creació
ó d’un una
a mostraespe
ectacle per donar difusió a algun
nes de les
comp
panyies de
e circ que
e havien p
passat pel
programa de ressidències de
d La Centra
al del Circ:
Nach
ho Flores, Psirc, La Clandestin
na, Nacho
Riccii i les Capg
girades, am
mb la direccció artística
de Le
eandro Men
ndoza.
L’esp
pectacle va tenir 4 pas
ssis a la sal a Ovidi Montllor del Mercat de less Flors, del 10 al
13 de
e juliol del 2013.
2
Les ccondicions de la coproducció vare
en ser les se
egüents:
- Cada co
ompanyia te
enia una settmana de sa
ala de creació per trebballar un exttracte
de 20 minuts del se
eu espectaccle;
- Assajos durant due
es setmaness a la posa
ada en esce
ena del connjunt, del 8 al 19
d’abril (ccomposició, direcció arrtística i treb
ball tècnic)
- Disseny de llums i de so una setmana abans
a
de la presentaciió, de l’1 al 5 de
juliol
- Passi previ a la sala
a de posada
a en escena
a de La Cen
ntral del Cirrc;
- Muntatge
e i assajos a la sala Ovvidi Montllo
or del Merca
at de les Floors, 8 i 9 de juliol
La p
producció executiva d’aquest pro
ojecte es va
a externalitzar per tal de poder oferir
l’acompanyame
ent necessari a un proje
ecte d’aque
estes caractterístiques.
D’altra banda, al mateix temps
t
s’esttà treballan
nt en la seg
güent col·laaboració am
mb el
Grecc Festival de Barcelon
na al 2014 per donar resposta a la voluntatt del directo
or del
Festiival, Ramón
n Simó, de coproduir u
un espectacle inèdit de circ. En aaquest cas, s’ha
propo
osat a Karl Stets ser el creador i d
director d’aq
questa peça
a.
Finallment, un dels
d
objectiius és conssolidar aquesta col·lab
boració perr tal de ten
nir un
espa
ai en cadasccuna de les edicions d’’aquest festtival.
Merc
cat de les Flors
F
El Mercat de less Flors està
à dissenyan
nt un cicle d’espectacle
d
es de circ pper al 2014 titulat
“El ccirc d’ara mateix”.
m
Durrant tot l’an
ny, s’han es
stablert con
ntactes ambb La Centra
al del
Circ per mirar d’establir una col·labora
ació, així co
om també, s’ha
s
entrat een contacte
e amb
altress espais i entitats del sector
s
per m
mirar de sum
mar esforços en les difeerents accio
ons.
Les d
diferents acctivitats que
e es duran a terme es concretaran durant elss primers mesos
m
de 2014 i conte
emplen: un cicle de xe rrades, labo
oratoris i en
ntrenamentts conjunts per a
artisttes a La Ce
entral.
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PROG
GRAMA DE FOMENT DE
D LA PROF
FESSIONALIITZACIÓ

atives cultu
urals
El viver d’inicia
La C
Central del Circ dóna suport a in
niciatives que treballen en la gesstió, producció i
distriibució d’esspectacles de circ a
així com a altres entitats
e
quue fomente
en el
dese
envolupame
ent del secttor o de less arts escè
èniques en general. A
Aquest supo
ort es
conccreta en el lloguer a preu molt ecconòmic d’u
una oficina en un espaai amb recursos
comp
partits. L’ob
bjectiu dels Vivers és ampliar el ventall d’em
mpreses vinnculades al circ,
fome
entar l’aparició de nous
s profession
nals, perme
etre un conttacte directee entre aquests i
els a
artistes i cre
ear un marrc favorable
e a l’interca
anvi de com
mpetències entre empreses
emerrgents.
En e
el darrer any i mig s’ha
a experime
entat un des
scens notab
ble del nom
mbre d’inicia
atives
cultu
urals interesssades a aq
questa prop
posta. Aque
est fenome
en s’atribueiix a la crisiis i la
dism
minució dels pocs recurrsos amb elss que comp
ptaven aque
estes empreeses emerg
gents,
com les mateixe
es emprese
es ens han comunicatt. Així s’han
n donat de baixa: la maleta
m
dels espectacle
es i 23 Arts. Quedant, a partir del mes d’abrril i fins l’acctualitat, tan
n sols
duess productore
es: Circulan
nt i La Centrraleta, conn
nexions culturals.
En a
aquest sen
ntit, s’ha decidit
d
obriir aquests espais a totes aquuelles inicia
atives
vincu
ulades al sector cultural que pug
guin tenir un
u interès especial
e
a aproximar--se al
secto
or del circ: disseny grà
àfic, fotogra
afia, vestuarri, audiovisu
uals, etc. E
Es preveu lla
ançar
aque
esta convoccatòria a inic
cis de 2014 .

doles de ge
estió
Pínd
Per tal d’oferir als/les artiistes algun
nes eines pràctiques
p
per
p desenvvolupar-se en el
terreny més prim
mari de la gestió,
g
es va
a proposar la realització d’un ciclee de píndoles de
gestiió impartide
es, principa
alment, pelss profession
nals amb seu al Viverr d’Iniciative
es de
Circ.
Aqu
uestes pínd
doles, oferta
ades de m
manera gratu
uïta a
totss els/les artistes interessatts/des, an
naven
enffocades a oferir nocions
n
bààsiques per a
l’ela
aboració de
e pressupostos, confeecció del do
ossier
d’un
n espectac
cle, recerca de finançaament, etc. Tot i
que
e l’assistènc
cia no va ser
s molt eleevada, es valora
v
de manera molt
m
positiva
a els resulta
tats aconse
eguits.
Els artistes que
q
han participat
p
hhan valorat molt
possitivament els coneixe
ements addquirits, i no
n es
desscarta la re
ealització d’un
d
cicle, en conjuntt amb
altrres entitats
s per tal d’augmenta
d
ar l’espectrre de
púb
blic convida
at, de cara als
a següentss anys.
e píndoles varen
v
ser le
es següents:
Les ssessions de
m elaborar un pressupost de crreació i fac
ctures amb
b excels. P
Per no perd
dre el
Com
compte!
Dime
ecres 6 de novembre
n
a les 18h.
Aque
est curs es va centrar en
e veure el s conceptes i elements a tenir enn compte a l’hora
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de fe
er un pressu
upost i una factura amb
b l’ajuda d’u
un programa informàticc de càlcul.
Amb: Teresa Igllesias de La
a Centraleta
a, connexio
ons culturals
s
Socis
s

No socis

Total
T

3

6

9

El do
ossier i la difusió
d
d’un espectac
cle: eines bàsiques
b
Dime
ecres 20 de
e novembre a les 18h.
En a
aquesta sesssió es van presentar algunes de
e les eines necessàriees per afron
ntar la
difussió d’un espectacle:
El re
ecorregut pels
p
apartatts imprescin
ndibles en la redacció
ó del dossiier: Quina és la
finalitat? Com seleccionem
m els conting
guts?
n espectaclle: fulletó, web,
Altres eines que
e permeten difondre un
w
mailingg, xarxes so
ocials
i esd
devenimentss claus.
Amb: Jordina Bllanch de Circulant i Ali na Ventura de La Male
eta dels Esppectacles
Socis
s

No socis

Total
T

2

4

6

Una via per al finançamen
f
nt de proje
ectes: el cro
owdfunding
Dime
ecres 11 de
e desembre a les 18h
Aque
esta xerrada
a estava ce
entrada en les possibilitats que podien
p
oferi r alternative
es de
finan
nçament com el crowdfunding o m
micromecen
natge. Per introduir-s’hhi es va con
nvidar
a rep
presentats de
d dues enttitats amb p
projectes ex
xitosos (Tra
ansformas i Cronopis) i a un
dels responsablles de Verkami.
Aque
esta xerrada
a, però, va haver de sser cancel·llada en darrrer momennt per la ma
alaltia
de d
dos dels po
onents a últim momen
nt. Queda pendent de valorar laa possibilitat de
repro
ogramar-la en un altre moment en
n funció de la demanda
a.

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2013
3

30

FOR
RMACIÓ CO
ONTÍNUADA
A I PERFEC
CCIONAME
ENT
La fo
ormació perr a professionals ha esstat des de
e la inaugurració de La Central de
el Circ
una de les apostes princip
pals. Com a espai que
e ofereix re
ecursos perr acompany
yar el
profe
essional en tots els se
eus processsos, la form
mació contínua és conncebuda co
om un
aproffundiment en
e les tècniq
ques adquirrides, un co
ontacte perm
manent ambb els formadors i
una o
oportunitat per avança
ar i obrir-se a noves expressions.
En e
el darrer an
ny i mig, ta
ambé les in
nscripcions per a rebrre formacióó han soferrt una
dava
allada. Els recursos
r
de
els artistes cada cop són més escassos i aaspectes co
om la
forma
ació quede
en relegats a una esccala més baixa
b
en l’o
ordre de prrioritats. Aix
xò ha
motivvat l’anul·la
ació d’alguns
s cursos i e
en ocasions
s la reprogra
amació doss més, en to
ot dos
caso
os, per no po
oder arribarr al mínim d
d’inscripcion
ns.
es trobades
s de discipliines segueixen manten
nint-se i desspertant l’in
nterès
D’altra banda, le
dels profession
nals. Organ
nitzades pe
els mateixo
os professionals, aquuestes trob
bades
perm
meten compartir experiè
ències i tèc niques amb
b altres proffessionals.

Curs
sos intensius
stint com a font de moviment
L’ins
Curs
s intensiu amb
a
Roberrto Olivan
Aquest curs ofert per Roberto Olivan,
O
ballarí, coreò
ògraf, direcctor d’esce
ena i
fun
ndador de la compaanyia de dansa
d
Enclave i del centre
c
de ccreació Encllave a
Deltebre, va girar
g
en tornn de l’instint com
a fo
ont de creattivitat i mooviment.
Aquest curs va ser ofeertat al me
es de
aig, no es va
v aconsegguir arribar a un
ma
mín
nim d’inscripcions i va ser reprogramat
pel mes de setembre a unn cost més baix.
Date
es: 28 i 29 de
d setembre
e
Hora
ari: 10h a 14
4h i de 15h a 18’30h
Lloc: Sala entre
enament
PCC: 50€)
u: 60€ (desccompte socis/sòcies AP
Preu
Inscripcions:
Socis
s

5

No socis

11

T
Total

16
1

xa xinesa
Perx
Curs
s intensiu amb
a
Fouca
auld de Falg
guerolles
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Aquest currs proposav
va obrir un camí cap a la
innovació mitjançant exercicis dde recerca
a. Al
mateix tem
mps es complementavaa amb exercicis
de preparració física
a i amb l’aprenentatge
d’eines pe
er abordarr les figuures tècniq
ques
(piruetes, planxes, braquial, roda, figures
estàtiques, etc.) per tal de prroporcionarr un
mètode de treball als participants
p
s.
Aquest curs va ser programat en un primer
moment all mes de maig,
m
no ees va arriba
ar al
mínim de participants
s i va ser reprograma
at, a
preu més econòmic
e
i aquest copp amb èxit, pel
mes de des
sembre de 2013.
2

Date
es: del 16 al 20 de desembre
Hora
ari: de 14h3
30 a 18h30
Preu
u: 120 € (de
escompte so
ocis/sòcies APCC: 100
0 €)
Inscripcions:
Socis
s

5

No socis

3

T
Total

8

obàtics i tra
apezi balan
nce
Equiilibris acro
Curs
s intensiu amb
a
Yuri Sakalov
S
Yuri Sakalov éss un profes
ssor de l’Esscola Supe
erior de Bru
ussel·les quue gaudeix
x d’un
gran reconeixem
ment en el sector. Mo lts artistes viatgen a la
a capital beelga per pre
endre
classses amb ell.
Els cursos am
mb Sakalov
v són com
mplexos ja que pren
nen un forrmat més aviat
d’enttrenaments personals. Això va mo
otivar prova
ar una nova fórmula méés ajustada a les
nece
essitats realls de profes
ssor i alum
mnes. Es va
a proposar el
e lloguer dd’una sala de
d La
Centtral del Circc (llogant-la
a a preu de
e profession
nal del sector) per tal de que po
ogués
entre
enar a diferents artistes al mate
eix temps en
e un form
mat menys magistral i més
d’enttrenament personal.
p
En
E aquest ssentit, cada
a artista es feia càrrecc dels hono
oraris
corre
esponents.
Malg
grat el funccionament ha estat ccorrecte, molts
m
artiste
es han maanifestat el seu
desccontent resp
pecte el preu final, co
osa que mo
otivarà un replantejam
ment per a l’any
vinen
nt.
Date
es: del 29 de juliol al 2 d’agost
Preu
u: a convenir
Finallment, el cu
urs que esta
ava program
mat amb Ju
uan Luís Go
onzález sobbre cintes aèries
a
es vva cancel·la
ar per prob
blemes de l’agenda del profess
sional i less despeses
s que
supo
osava el seu
u viatge si era un costt només as
ssumible pe
el pressuposst de La Ce
entral
del C
Circ.
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Trob
bades de diisciplines
Engu
uany han tiingut lloc le
es següentts trobades
s de disciplines, que aal seu torn, han
comp
ptat amb el següent no
ombre de pa
articipants.

T
TROBADA DISCIPLINES

Porto
or Coreà
Cord
da
Trobada Cyr
Manss a mans

INSCRIPC
CIONS

16
17
4
24
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25,26 dde març
7,8,9 dd’agost
22, 23 d’octubre
15,16, 17 novemb
bre
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PRO
OJECTES D’ÀMBIT
D
INT
TERNACIO
ONAL
projectes in
nternacionals constitue
eixen un tre
et característic de La Central del Circ
Els p
des dels seus inicis,
i
ja qu
ue des de l lavors s’ha fet un esfo
orç especiaal per posic
cionar
l’equ
uipament i els
e artistes catalans a les xarxes europees d’espais
d
de creació i difusió
d
de ccirc. Aquest any 2013
3 n’és un bon reflex ja que es
stà marcat per projec
ctes i
reflexxions a dife
erents nivells i amb dife
erents continguts:
-

El su
uport als arrtistes emerrgents apuntant a l’ex
xcel·lència a nivell eurropeu
amb Circus Nex
xt;
La dinamització
d
ó del secttor a nivelll euroregio
onal amb Process()s i la
proje
ecció d’un fu
utur projecte
e per 2014 - 2015;
Una reflexió a nivell europ
peu sobre recerca i in
nvestigació en circ am
mb un
proje
ecte presenttat a la convvocatòria Le
eonardo;
Una reflexió a nivell
n
europe
eu sobre circ social i creació
c
com
munitària am
mb un
proje
ecte presenttat a la convvocatòria Grundtvig;
G
La prrojecció de futures coo
operacions en
e el marc d’Europa
d
C
Creativa

Circu
us Next
La C
Central del Circ
C és un dels 9 coo rganitzadorrs del projecte Circus Next 2013--2017
cond
duït per l’a
associació francesa JJeunes Talents Circ Europe. E
El projecte i la
plata
aforma CircusNext reben el supo rt del progrrama Culturre de la Coomissió Eurropea
per 5 anys de
esprés d’ha
aver estat selecciona
ats la prim
mavera de 2013 entrre 80
cand
didatures eu
uropees.
Els ccoorganitza
adors de CircusNext p
proposen un
n dispositiu
u innovadorr per a dete
ectar,
acom
mpanyar i promoure els autorss emergents de circ a nivell europeu. Estan
E
acom
mpanyats pe
er unes qua
aranta entita
ats de quinz
ze països diferents.
Aque
est any 201
13, van coe
existir dues convocatòrries CircusN
Next: la connvocatòria 20122
2013
3 realitzada com a pro
ojecte pilot sense rebrre subvenció per part de les auto
oritats
europees i la convocatòria
c
a 2013-201
14 amb la qual s’inicia el projeccte europeu
u que
17.
finalitzarà el 201
 Circu
us Next 2012-2013
Central del Circ va acollir en re
esidència la
a companyia Nuua i va assistirr a la
La C
prese
entació pública a Pa
arís dels 5 projectes
s seleccion
nats: Nuua,, Oktobre, Iona
Kwen
ney, Sisterrs Company
y i La Bocca Abierta. Paral·lelam
ment a la presentació, va
assisstir a una tro
obada a la Vilette
V
de la
a plataforma
a europea.
 Circu
usNext 2013
3-2017
-

-

Oberrtura d’una nova convo
ocatòria a nivell europe
eu
o Sessió d’informació
d
ó a La Ce
entral del Circ
C
(assisttència d’un
nes 8
persones
s usuàries)
o Presenta
ació del pro
ojecte a Firra Tàrrega per part dee La Centra
al del
Circ
o Participa
ació en el C
Comitè de le
ectura (cap de projectees de La Ce
entral
del Circ
c) i en el Jurat (dire
ector artísttic de La Central) per
p
a
seleccion
nar entre 13
34 projectes els 15 que participarran a la setmana
de selec
cció a l’abril de 2014.
Trobades de tre
eball
o Seminarris dels coo
organitzado
ors a Paris (setembree) i Bourg Saint
Andéol (desembre)
o Reunió de
d la platafo
orma a Auch (octubre)
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Proc
cess()s
Aque
est any ha estat
e
el segon i últim a
any del proje
ecte impulsat per La C
Central junta
ament
amb La Grainerie i Les Je
eudis de Pe
erpignan (O
Oficina de Turisme
T
de Perpinyà). S’ha
acab
bat d’implem
mentar el programa esttablert:
 Supo
ort a la crea
ació
mília Goldin
ni van tenir períodes de
e residènciaa de creació
ó tant
Les ccompanyiess Psirc i Fam
a La Central de
el Circ com
m a La Grai nerie. Des de La Cen
ntral, es va acompanyar de
mane
era més estreta el projecte de la compan
nyia Psirc amb
a
assesssorament sobre
s
producció i difussió i acompanyament a
artístic.
 Camins Emerge
ents
e havien inttegrat el dispositiu el 2012 van estar
Per una banda, les companyies que
nt. La Cen
ntral del Circ
C
ha asssessorat les companyies cataalanes quan ho
giran
sol·licitaven i ha
h dinamitz
zat la xarxa
a de progra
amadors de Catalunyya i Langue
edocRousssillon (Fesstival Emerg
gent, Festivval Curt-Circ
ckit, Teatre Clavé de T
Tordera, Fira de
Circ de la Bisba
al d’Empordà).
D’altra banda, s’ha
s
impulsa
at una nova
a edició de Camins
C
Em
mergents am
mb la selecc
ció de
16 prrojectes:
Duo
o Laos Upsside down (Cataluña)
End
dika Salaza
ar 22:55 (Vizcaya)
Hottel Iocandi Esquerdes
s (Cataluña))
Jua
ana Beltrán
n Nuñez Lo
o Quieto de
el movimientto (Cataluña
a)
Les
s Capgirade
es Crim con
ntra rellotge
e (Cataluña)
Nac
cho Ricci Aquí,
A
ahora (Cataluña)
Serrgio Plà Todos los recu
uerdos (Cattaluña)
Am
manda Righ
hetti Els (Midi-Pyrénéess)
Bett-Sinlao L’in
nvocation de
d l’esprit (M
Midi-Pyrénées)
Carrola Aramb
buru Río po
or no llorar ((Midi-Pyrénées)
Com
mpagnie Jo
orge et Bérrénice La T
Tragédie du
u manteau des
d mortels (Midi-Pyrén
nées)
La Femme Ca
anon Comp
pagnie Herm
man’s rope (Midi-Pyrén
nées)
Marrianna De Sanctis
S
Bonsai (Midi-P
Pyrénées)
Marrtin Cerf / Armistice
A
Ballotage
B
(M
Midi-Pyrénées)
Monkey Style Babylloon (Languedocc-Roussillon)
Midi-Pyréné
mpo d’la ba
alle Tempo d’la balle (M
ées)
Tem
postes dava
ant dels pro
ogramadors
s de la xarxxa va tenir lloc a
La presentació de les prop
Ax le
es Thermes l’11 d’octub
bre. La Cen
ntral del Circ
c hi era present.
 Difussió d’especttacles de cirrc
a, es tractava de don ar visibilitat a les cre
eacions acoompanyade
es pel
Per una banda
ecte i se’n van
v realitzarr les següen
nts actuacio
ons:
proje
Companyia

Psirc

Lloc

Ateneu Popula
ar 9
Barrris (program
mat
per La Central del
Circ
c)
La Grainerie,
G
Fes
stival Caravvane
de Cirques
C
Les
s Jeudis de
Perrpignan

Data

Espectadors
s

d maig
4 de

227

7 de maig
27

182

25
5 de juliol

400
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La Famille Goldini

G
La Grainerie,
Fes
stival Caravvane
de Cirques
C
Les
s Jeudis de
Perrpignan

d juny
1 de

Fu
unció suspe
esa
pe
er malaltia
d’u
una artista

300

-

D’altra banda, el
e festival Les
L Jeudis de Perpignan va serr un espai de visibilita
at per
molte
es de les prropostes ac
companyade
es pel proje
ecte. Entre juliol i agostt de 2013 es van
programar set companyies
c
s en una ciu
utat on és poc
p habitual poder veuure proposte
es de
circ ccontempora
ani.
didatures als
a program
mes Leona
ardo i Grundtvig
Cand
ament amb
b altres cen
ntres de cre
eació d’Euro
opa, La Ce
entral del C
Circ va pres
sentar
Junta
dos p
projectes a convocatòrries dels pro
ogrames ed
ducatius de la Unió Eurropea.
El prrimer, ELABOrations, s’emmarca
ava en el marc de la
a convocatòòria Leona
ardo i
conssistia en un
n programa de laborattoris d’inves
stigació perr a artistess de circ a nivell
europeu. Es vo
olia genera
ar un espa
ai i un marc per a la
a recerca com a ele
ement
fonam
mental per a la creació
ó de nous ll enguatges i estètiques
s. La Centraal del Circ va
v ser
la re
esponsable
e de redac
ctar aques t projecte impulsat per l’Espaace Catastrrophe
(Bèlg
gica), La Grainerie (Frrança) i el ffestival Carrnival de Lu
ublin (Polònnia). Tot i que
q el
proje
ecte hagi esstat ben valo
orat per la ccomissió eu
uropea, no es
e va conceedir la subv
venció
per m
manca de diners en alg
gunes de le
es agències dels països
s dels sociss.
El se
egon projeccte volia permetre la co
ontinuació de les accio
ons i reflexxions impuls
sades
amb Parcours Croisés en
n el marc del progra
ama Grund
dtvig. Aqueesta vegada, es
tracta
ava de que
e els beneficiaris de le
es iniciative
es de circ social
s
i creaació comun
nitària
dels socis es tro
obessin en un esdeve niment artís
stic, circens
se i festiu: eel gran cerc
cavila
Toulo
ouse en piiste que té lloc cada més de jun
ny a la ciutat francessa. Els sociis del
proje
ecte eren La Graine
erie (Françça), l’Espac
ce Catastrrophe (Bèlggica), Cirq
queon
(Rep
pública Txeca) i La Ce
entral. Tal i com va passar
p
amb
b el program
ma Leonard
do, la
mancca de fons en alguns països
p
va im
mpedir que
e es realitzi també aquuest projecte
e tot i
have
er estat ben valorat.
ur de la coo
operació Eu
uroregiona
al
Futu
Existteix un gran
n dinamisme
e en el secctor del circ a l’Euroregió Pirineus--Mediterràn
nia. El
proje
ecte Processs()s s’havia
a impulsat p
per a potenciar algunes de les sinnergies exis
stents
i per a trencar la
a relació bilateral Toullouse-Barce
elona incorp
porant la ciuutat de Perrpinyà
en ell mapa de circulació
c
de
els artistes i espectacle
es.
Els ssocis de Pro
ocess()s jun
ntament am
mb l’associac
ció Sa Carp
pa a Mallorcca han pres
sentat
un no
ou projecte
e, Territoris Capitals pe
er al Circ, a la convoca
atòria Culturra de l’Euro
oregió
amb el qual prettenen:
•

•

Visibilitzzar el treb
ball creatiu de les companyies
c
s circensess establerttes a
l’Euroreg
gió i posicio
onar aquessta com a una
u plataforma cap a E
Europa i la resta
del món;
Mutualitzar els recu
ursos de su
uport a la difusió d’esp
pectacles dee circ amb altres
program
mes europe
eus que co
omparteixen
n els mate
eixos objecctius (en aquest
sentit, es preveu un
na col·laborració estreta
a amb el pro
ojecte Autoopistes en el qual
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•
•
•
•

participe
en l’Institut Ramon Lllull, La Gra
ainerie, Subtopia (Suèècia) i La Tohu
(Canadà
à);
Consolid
dar dispositius territorrials existen
nts de suport a la cre
reació suma
ant-hi
nous actors de l’espai euroreg
gional;
Oferir un
n suport i unes condiciions que em
mmarquin processos
p
ccreatius mod
dèlics
amb una
a exigència d’excel·lèn
ncia;
Contribu
uir a la difus
sió regular de propostes de circ de
d qualitat een un espe
erit de
diàleg artístic entre excel·lènciia i emergència, Eurore
egió i internnacionalitza
ació;
Permetrre al conjun
nt del territo
ori euroregional d’apro
ofitar-se del dinamisme
e i de
l’efervesscència cre
eativa de grrans metròpolis com són Toulouuse i Barce
elona,
impleme
entant sinerrgies entre m
món rural i urbà, entre petita ciutaat i capital.

Xarx
xa Circostra
ada
Central del Circ
C va integ
grar a finalss de 2012 la
a xarxa euro
opea Circosstrada. Amb
b una
La C
cinqu
uantena de membres repartits
r
pe r tota Europ
pa, aquesta
a xarxa per a circ i teattre de
carre
er se centtra en la informació
ó, l’observa
ació i els intercanviss professio
onals.
L’asssociació francesa Hors
s les Murs e
en porta la coordinació
c
.
De le
es tres trob
bades que va haver-h
hi el 2013, La Central del Circ nnomés va poder
p
assisstir a una. El
E mes de maig
m
hi havi a una troba
ada de 3 die
es a Ljubljaana (Eslovèn
nia) a
la qu
ual no es va
a anar per manca
m
de re
ecursos eco
onòmics. Se
eguidamentt, al setemb
bre, la
gerent i la cap de projecte
es van asssistir a una reunió de la xarxa a Tàrrega qu
ue va
revellar una situ
uació de crisi de funccionament de Circostrada. A la cita següe
ent, a
Salzb
burg en desembre, es
s tractava d
de debatre sobre esta situació dee crisi i arribar a
una resolució del
d conflicte. Donat la incorporació recent de
e La Centraal a la xarx
xa, no
vam considerarr útil atend
dre la troba
ada ja que
e ens faltav
ven molts elements per
p a
particcipar als debats.
d
En
ns consta que els membres
m
de
d Circostrrada han resolt
satisfactòriamen
nt la crisi de
d funciona
ament i esp
perem que La Central pugui tenir una
majo
or implicació
ó a la xarxa l’any vinen
nt.

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2013
3

37

ACTIVITATS RELACIONA
ALS I AMB L’ENTORN
N
Activ
vitats amb l’entorn
El prrograma d’a
activitats am
mb l’entorn busca aprroximar La Central al seu entorn
n més
prope
er, el barri, obrint els espais de ccreació als ciutadans, com un rettorn social, però
la creativitat dels artistes i d’aprroximar el circ
tamb
bé, com una
a manera d’alimentar
d
c a
nouss públics.
ació comun
nitària:
Crea
a. Pre
eparació de
e Circoneta
a
La re
elació amb el territori i l’accés a la
a cultura co
onstitueixen dues preoccupacions de
d La
Centtral del Circ. L’èxit del projecte
p
Me
emòries amb l’associac
ció Ambar P
Prim el 2012 ens
porta
ava a reiterrar una exp
periència si milar. Tenin
nt en comp
pte la realitaat del socia
al del
barri, crèiem tam
mbé interes
ssant poderr impulsar un projecte de
d creació ccomunitària
a amb
adole
escents, pe
erò no teníem clar com arribar-hi.
Al m
mes de febrrer ens van
n contactarr Eulàlia Es
sclapés i Rubén
R
Sapiinya de l’In
nstitut
Salva
at-Papasse
eit del barri de la Barce
eloneta. Vo
olien apropa
ar artistes dde circ a l’In
nstitut
en el marc d’un
nes assigna
atures de co
ontingut no acadèmic que havien implementtat en
aque
est equipam
ment escola
ar que com
mpta amb molts
m
alumn
nes en situaació de risc. Va
sorgiir llavors la possibilitat d’elabo
orar un projecte que
e anés m
més enllà d’una
col·la
aboració pu
untual i de presentar-lo
o a la conv
vocatòria Arrt per a la M
Millora Sociial de
l’Obrra Social La
a Caixa.
L’ela
aboració del projecte a presentar a la convo
ocatòria es va fer de m
manera con
njunta
entre
e La Centra
al i l’Institutt. Es van m
mantenir reu
unions en ambdós
a
equuipaments per a
defin
nir els objectius del projecte, less línies de treball i els possibless col·labora
adors
artísttics. Ricardo Gallardo,, artista de circ, directo
or i pedago
og, va ser laa persona triada
t
per a portar la direcció
d
artís
stica del pro
ojecte al que es va pos
sar el nom dde Circonetta.
Para
al·lelament, es va tantejar les ga
anes dels alumnes de fer circ coonvidant un grup
d’unss 30 nois i noies a un assaig obe
ert d’Ignacio
o Ricci a La
a Central d el Circ. Després
de vveure un pa
assi del número de l’a
artista, els i les alumn
nes van coonversar am
mb ell
sobre
e el circ, la
a dedicació que se li h a de donarr, el risc, els somnis... Molts d’ells van
marxxar de La Central expre
essant el de
esig de fer circ.
c
esembre d’a
aquest any vam rebre l’aprovació
ó de la nosttra sol·licitu
ud i el
Finallment, el de
proje
ecte es podrrà realitzar tal i com s’h
havia plante
ejat.
Una reunió al desembre
d
amb
a
l’Institu
ut, La Centtral i l’artista
a va permeetre confirm
mar el
calen
ndari de rea
alització i tenir tot a pun
nt per a inic
ciar Circone
eta el gener de 2014.
b. Memòries
El prrojecte Mem
mòries va finalitzar all desembre
e de 2012 amb un esspectacle on
o les
done
es grans del barri, mem
mbres de l’a
associació Ambar
A
Prim, van presnnetar la peça
a que
havie
en estat cre
eant en els darrers
d
messos en el marc del projecte.
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Finallitzada l’experiència ambdues
a
pa
arts, La Ce
entral, Amb
bar Prim i el Centre Cívic
Besó
ós, el qual acull
a
l’assoc
ciació de do
ones, van manifestar
m
conjuntame
c
ent la volunttat de
dona
ar seguimen
nt a l’experiè
ència.
Desp
prés d’uns mesos
m
busc
cant el finan
nçament ne
ecessari perr poder dur a terme aquesta
sego
ona part, ess van tenir un
u seguit de
e reunions en les que es va posaar de manifest la
impo
ossibilitat d’aconseguirr els fons n
necessaris per poder fer
f front alss honoraris
s dels
tallerristes. Tot i així, s’ha
a acordat sseguir man
ntenint aqu
uest contaccte establerrt (es
convvida a les dones d’Amb
bar Prim a participar en
e totes les
s activitats dde La Centtral) a
l’espera de pod
der trobar els recurso
os per tirarr endavant una segonna part d’aquest
proje
ecte, sempre i quan es mantingui l’interés inic
cial malgratt el temps ppassat.

Partiicipació a les
l activita
ats del barrri:
c. Fira d’entitats del
d Besós
Amb la mateixa
a vocació de ser part d
del barri i ser
s tinguts en compte com una entitat
e
prope
era pels ve
eïns i veïne
es del Besó
ós, La Centtral participa des de faa un temps
s a la
celeb
bració de la
a Fira d’Entittats.
Engu
uany hi vàrrem participar amb u
un stand in
nformatiu i l’actuació dd’Asier, un dels
mala
abaristes qu
ue entrenen
n normalme nt en aques
st espai. Aq
questa actu ació va serr vista
per m
més de 70 persones i per l’stand hi va estarr passant un
u flux consstant de gen
nt del
barri.
A m
més a méss, la presè
ència a la Fira perm
met
acosstar-se a alttres entitats
s amb les q
quals estab
blir
sinto
onies, com ha succeït en la reun
nió que es va
tenir durant aq
questa jorn
nada, en la
a que vare
en
particcipar: Cen
ntre Cívic Besós, AMPA’s de
d
difere
ents escole
es del barri, Associació
ó de Veïns del
d
barri de Besós, etc.
De ccara a l’anyy vinent, se
e seguirà p
participant en
e
aque
esta Fira

d. Festival Besmina
La relació
ó amb el Ce
entre Cívic del Besòs es va
aprofundin
nt a poc a poc. El Feestival Bes
smina,
enfocat all públic jove
e dels barrris del Besó
ós i la
Mina, té una pettita prograamació de circ
enfocada a aproximar aquest públic a aquest
a
tipus de disciplines.
Enguany, La Central del
d
Circ ha ofert
o
dues setmanes a una sa
ala de
companyiaa
a
la
creació
d’acrob
bàcies
guanyado
ora del conc
curs: Amer i Àfrica.
A mé
és a més, de
d cara al 2014
2
se sig
gnarà un co
onveni amb
b aquesta eentitat perqu
uè La
Centtral del Circ esdevinguii també un d
dels centres d’exhibició d’aquest ffestival.
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Fitxa artística
Idea original, crea
ació i interpre
etació: Amerr Kabbani i Àfrica
À
Llorens
s

e. Fira d’Arts Esc
cèniques Fo
ort Pienc
La Fira d’Entitatts del Barri de Fort es vva celebrar per primer cop en aquuest mes de
e juny
de 20
013. Hi van
n participar alguns delss equipame
ent i entitats del barri deel Fort Pien
nc i el
Distrricte de San
nt Martí com
m ara: l’Au ditori, el Te
eatre Nacio
onal, etc. Enn un princip
pi, La
Centtral hi forma
ava també part, però la cancel·llació de la Fira al darrrer momen
nt per
caussa del mal te
emps ho va
a fer imposssible.
Si less dates ho permeten,
p
es
e valorarà la possibilittat de partic
cipar-hi en l ’edició 2014
4.
vitats relac
cionals
Activ
a. Acc
cions solid
dàries
accions solidàries són activitats q
que van sorttir proposad
des per les persones sòcies
s
Les a
de l’A
APCC i usu
uàries de La Central d
del Circ. En un momen
nt d’incertessa sobre el futur
del ffinançament i les subvencions q
que rebrien l’associació i els seuus projectes
s, els
artisttes van de
ecidir d’orga
anitzar une
es jornades
s a La Cen
ntral del Ci rc destinad
des a
recap
ptar fons pe
er l’entitat.
La participació de
d tots els artistes i pe
ersones implicades va
a ser voluntà
tària i en total es
va arrribar a com
mptar, entre
e una i altra acció, amb
b la participació altruistta de gaireb
bé 70
perso
ones .
Dura
ant el 2013
3 es varen fer dues a
accions soliidàries. Una durant e l mes de febrer
f
anom
menada “23
3F, Tots al Circ!”
C
i una segona al mes
m de julio
ol sota el títtol de “UP! Units
Pel C
Circ”.
A l’acció del feb
brer, “23F Tots
T
al Circ
c!”, hi va haver
h
un taller infantil ddestinat a nens
n
i
nene
es d’entre 6 i 11anys i un cabarett que va tenir dos pas
ssis, un horrari de tarda
a i un
altre en horari nocturn.
n
Al cabaret va estar dirigit pel clown Leandre i hi van partticipar
els següents arttistes:
-Ramiro Vergaz, de
e la cia. Els elegants (m
malabars)
-Sergio González i Jeremías F
Faganel de la cia. La Clandestina
C
(perxa xine
esa)
-Guille Aranzana,
A
de
d la cia. Ba
alagans (rod
da cyr)
-Oscar Carlsson,
C
de
e la cia. Ba lagans (verrticals)
-Tomeu Amer, de la
a cia. Trifald
dó (escala d’equilibris)
d
pezi)
i Griselda JJuncà (trap
A mé
és a més, es
e va destin
nar un espa
ai de bar i hi
h va haver sessió
s
mussical de la mà
m de
la DJJ Tanja Hau
upt.
L’accció UP! Va transcórrerr en dos die
es diferents
s. Divendres va tenir uuna program
mació
més adulta amb
b un cabaret, dirigit perr Jorge Albu
uerne i la pa
artició de duues compan
nyies:
Com
mpanyia Morosof, formada per Ra
afael Moraes i Blanca
aluz Capellla i Los Sa
antos,
forma
ada per Cla
audio Inferno i Eleazar Fanjul.
El disssabte va te
enir una pro
ogramació ffamiliar amb un taller infantil de C
Circ i l’espec
ctacle
de C
Cecilia Colaccrai i Jorge Albuerne « Último, el baile».
b
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Entre
e totes duess accions es va tenir u n assistènc
cia de 380 persones.
p

b. Dis
sseminació
ó i reflexió s
sobre les arts
a
circens
ses
Amb la voluntatt de complirr amb la dissseminació del circ i de
e fomentar qque els usu
uaris i
usuà
àries puguin
n eixampla
ar la seva mirada La
a Central del
d Circ prroposa dife
erents
activvitats de deb
bat, reflexió i divulgació
ó del circ.
Engu
uany, però, aquestes activitats h
han estat postergades
p
s ja que la incertesa de la
conccessió de les subvencio
ons va oblig
gar a prioritz
zar les activ
vitats que ees duien a te
erme.
De to
otes manerres, queda pendent all col·laboració amb l’In
nstitut Franncès i el cic
cle de
xerra
ades “Hibrid
dacions”, així com tam
mbé, es re
eprendrà al 2014 la reealització de
d les
activvitats en el marc
m
de red
dacció del n ou Pla Dire
ector, “La Ce
entral del C
Circ a debat””.
c. Tallers de circ
c
Els ttallers de circ
c
són un
na manera d’aproxima
ar els difere
ents públiccs al circ. D’una
D
band
da els tallerss infantils permeten
p
de
espertar en nens i nen
nes la curiossitat pel mó
ón del
circ, sensibilitza
ar-los i dese
envolupar en
n ells els va
alors relacio
onats amb laa practica de
d les
arts circenses: la concenttració, la cconfiança en l’altre, la
a germanorr, etc. Al mateix
m
temp
ps s’intenta que les esc
coles del ba
arri siguin le
es que vene
en a visitar-nnos.
Engu
uany han visitat l’equip
pament 189
9 nens i ne
enes provinents dels ssegüents ce
entres
educcatius:
Data

21/0
02/2013
11/0
03/2013
03/0
07/2013
09/0
07/2013
18/0
07/2013
04/0
09/2013
04/1
10/2013

Es
scola

Ipsi
Planas i Casals
Fund.Pe
ere Tarres
Casal Paidos
P
Escola Idiomes
Casal Pa
aidos
Pare Enric

Procedèn
ncia

Barcelona
a
Barcelona
a
Barcelona
a
Barcelona
a
Barcelona
a
Barcelona
a
Hospitalett Ll.

Nº persones

30
18
26
40
13
40
22

Edats

12/13 anys
s
7 anys
6/10 anys
6/8 anys
10 anys
10/12 anys
s
8 anys

umat
D’alttra banda, La Centrral s’ha su
engu
uany per primera
p
veggada als ta
allers
de Circ
C
en Fa
amília, talleers destina
ats a
les
famílies
que complem
mentarien
activ
vitats de La Centraal en la seva
volun
ntat d’obrir-se a laa ciutadan
nia i
ampliar la difus
sió del circ. A més a més,
m
aque
esta és una de les prinncipals activ
vitats
de la
a Xarxa d’E
Espais de C
Circ (XECC
C) de
la qu
ual La Centrral n’és mem
mbre.

De m
moment, només hi ha hagut
h
una ssessió de Circ
C
en Fam
mília a la quue hi van as
ssistir
51 fa
famílies, éss a dir, 10
02 persone
es. Tot i que econòm
micament nno aporta grans
g
bene
eficis, l’èxit d’assistència porta a considerrar l’activita
at de maneera positiva
a i a
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repertir-la duran
nt el 2014 en el marc d el programa
a establert per la XECC
C.
A mé
és a més, des
d de fa un
n temps, La
a Central ha
a posat l’ac
ccent en elss tallers dirigits a
emprreses o col·lectius de gent adulta
a. Aquest tipus d’activitat es perce
cep d’una ba
anda,
per l’equipa
com una entrad
da extra d’ingressos p
ament (sob
bretot en aqquells tallers de
“team
m Building” dirigits a em
mpreses), p
però també com una manera
m
de ddonar a con
nèixer
el ce
entre, donarr a conèixerr el circ i less seves qua
alitats pedag
gògiques.

Data

15/0
09/2013
30/1
10/2013
25/1
11/2013
09/1
11/2013

Entitat

Pro
ocedència

Univers
sitat
de
Barcelo
ona – Màs ter en Ba
arcelona
Gestió Cultural
ACIDH
H
Ba
arcelona
Pre-mo
onitors
Sa
abadell
Circ en
n família
Ba
arcelona

Nº personess

Eda
ats

80
8

Adults

24
2
10
1
102
1

Adults
Adults
Familia
ar

d. Vis
sites guiade
es i jornade
es de porte
es obertes
A mé
és a més de
els tallers, le
es visites gu
uiades per l’espai i les jornades dde portes ob
bertes
són ttambé una manera d’o
obrir l’espaii a la ciutad
dania i donar a conèixxer les crea
acions
del ssector.
L’alta
a demanda ha obligat a fer que a
aquestes visites es fac
cin de maneera remune
erada,
asse
egurant així una person
na que els a
acompanya per l’espai.
Engu
uany s’han tingut
t
les se
egüents vissites:
Data

11/0
02/2013
18/0
02/2013
11/1
13/2013
15/0
04/2013
27/0
04/2013
05/0
05/2013
01/0
07/2013
29/0
07/2013
13/0
09/2013
14/1
11/2013
02/1
12/2013

Escola

Pro
ocedència

Nº personess

Amics museus
Amics museus
Centre Univ. BAU
Institut Tallada
Comiss
sió de C
Cultura
de les
s Olímpiade
es de
Londre
es
Centre de Forrmació
Profess
sional
Escola
d’Edu
ucació
Especial Districte
e Sant
Martí
Circus
Culture
e
4
Europe
e
Univers
sitat
de
Manchester
Fa
acultat
d’Arquitectura
Barcelo
ona Open H
House
Escola de Tècni cs de
l’Institu
ut del Teatre
e

Ba
arcelona
Ba
arcelona
Ba
arcelona
Ba
arcelona

18
1
20
2
15
1
25
2

Adults
Adults
Adults
Adults

Re
egne
Un
nit

13
1

Adults

Ba
arcelona

29
2

Adults

Ba
arcelona

18
1

Adults

Pro
ojecte
europeu

30
3

Joves

Re
egne
Un
nit

35
3

Adults

Ba
arcelona

42
4

Adults

Ba
arcelona

15
1

Adults
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f.

Expo
osicions de
e fotografia
a

En e
el marc de les activitats relaciona ls, amb l’en
ntorn i amb altres secttors, es va crear
un p
programa de
e projectes
s expositiuss relacionatts amb el Circ.
C
D’aqu esta manera es
busccava la realiització d’acttivitats que atraguessin nous públics d’altress arts cap al circ,
així ccom també,, estimular els
e artistes d’altres disc
ciplines perrquè entrin een diàleg amb el
circ.
Les e
exposicionss d’enguany
y han estat a
aquestes:
Cirku
us Backsta
age (del 23 de novemb
bre de 2012
2 fins 23 de febrer de 22013)
Inaug
guració: 50 pax
Visita
ants diaris: 50 pax
Autora: Berta Ig
glesias
Besm
mina – Circ
c+Circ (juny
y – agost)
Inaug
guració: 50 persones
Visita
ants diaris: 50 pax
Autores: Marta Garcia
G
Card
dellach
“I tú, què vols per a La Ce
entral aque
est 2014” (desembre 2013
2
- febrrer 2014)
Aque
esta interve
enció s’ha realitzat ssobre els murs
m
que normalmennt alberguen les
expo
osicions de fotografia amb la fin alitat de re
ecollir algun
nes de les demandes
s dels
usua
aris i person
nes visitants
s de La Cen
ntral de cara
a a l’any vin
nent.
Tot i que es valora de manera positivva aquest programa,
p
de
d cara als anys vinen
nts es
reduirà el nombre d’expo
osicions. Ess tem que les activita
ats acabin perdent el seu
objecctiu i conve
erteixin les exposicionss en un ele
ement decoratiu del reecinte. D’aquesta
mane
era, es farà
à una tria més
m curosa
a de les mo
ostres i s’emmarcarann dins el co
onjunt
d’acttivitats de La
L Central del Circ, co
om ara, les
s mostres En
E Ebullicióó, o ve, din
ns les
activvitats de Cre
eació Comu
unitària amb
b el barri.
g. Col·llaboracions amb altre
es entitats
c Festival de
d Barcelon
na
Grec
La co
ol·laboració
ó amb el Fe
estival Grec data del 20
012, moment en que ees van come
ençar
les cconverses amb
a
aquestta institució
ó per mirar de trobar un
u espai dee difusió per a la
creacció de circ.
Així é
és com es va arribar a concebre l’espectacle “Retalls. Quatre univversos en un
u sol
dències qu
espe
ectacle”, un
na mostra de
d les resid
ue han pas
ssat per Laa Central en
e els
darre
ers temps, on
o cada número donavva pas a l’a
altre a través d’un fil coonductor i sota la
direccció del llavo
ors directorr artístic de La Central del Circ, Le
eandro Menndoza.
Un g
gran nombre
e de públic
c va tenir acccés a aquest especta
acle i moltss d’ells van tenir,
per p
primer cop, contacte amb les crea
acions de circ contemp
porani d’artiistes que crreen i
assa
agen a la ciu
utat de Barc
celona.
De ccara a 2014 s’ha triat un director a
artístic que des
d de fa ja
a mig any esstà en la crreació
d’un nou especctacle. Es buscava
b
un
n director o director/a amb capaccitat per mo
ostrar
una ccreació de circ
c contem
mporània i acctual, amb un ampli co
oneixement del sector i amb
una trajectòria consolidada
c
a. Aquest é
és el cas de Karl Stee
ets, el direcctor de Disb
barat!
que ss’estrenarà al mes de juliol
j
en el m
marc del fes
stival.
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L’apo
ortació de La Centrall a aquesta
a coproduc
cció consisteix en: la proposta de la
perso
ona que dirrigirà l’espe
ectacle, l’accompanyam
ment tècnic, la gestió dde la facturació i
contrractacions fins el dia de l’estren
na i la rec
cerca, junta
ament ambb la direcció
ó, de
l’emp
presa produ
uctora que posteriorme
p
ent es farà càrrec
c
de la
a difusió de l’espectacle
e.
El fo
ormat d’exte
ernalització de la postt-producció i difusió de
e l’espectaccle ha func
cionat
com a sistema de funcionament amb
b Retalls, i s’ha deciditt aplicar el mateix sisttema,
per ttal de pode
er dedicar a la difusió
ó i al segu
uiment de la producciió tota la cura
c
i
profe
essionalitat que mereix
x i de la que
e se’n podia
a fer càrrec un centre dde creació.
cat de les Flors
F
Merc
La co
ol·laboració
ó amb el Me
ercat de less Flors es concretarà
c
l’any 2014. Durant el 2013,
2
però, s’han tingut diferents
s reunions i s’ha estat treballant sobre
s
les acctivitats que
e des
e podran proposar en el mercat de
d la celebració del ci cle “El circ d’ara
de La
a Central es
mate
eix” que aqu
uest teatre està
e
prepara
rant per al mes
m d’abril.
S’esp
pera que aquesta
a
sig
gui una prrimera pass
sa i que la
a programaació del mercat
m
conte
empli, de ca
ara als segü
üents anys,, programac
cions de circ com aqueesta en les quals
se se
egueixi tenint en compte els espa is de creació i exhibició
ó de circ.
Circ d’Hivern
Des de fa uns anys,
a
La Central col·lab
bora amb el Circ d’Hive
ern oferint uun espai pe
er a la
creacció durant dues
er trimestre
d
setmanes el darre
e de l’any. Tot
T i que less col·labora
acions
amb l’Ateneu Nou
N
Barris són
s moltes durant l’an
ny (residènc
cies conjunttes, estrene
es de
comp
panyies de La Central del Circ, etcc.), aquesta
a és una de
e les més reepresentativ
ves.
nda del Cirrc
Agen
Per primer anyy, La Centrral del Circc col·labora
a amb aqu
uesta entitaat mitjançant un
interccanvi de pu
ublicitat. L’A
Agenda ha cedit un es
spai a les seves
s
pàginnes i La Ce
entral
ofere
eix un puntt de venda a les seve
es instal·lac
cions així com
c
també,, un espai en el
butlle
etí dirigit alss seus usua
aris.
xa d’Espais
s de Circ de
e Cataluny
ya (XECC)
Xarx
La C
Central del Circ
C és mem
mbre d’aque
esta xarxa europea
e
per les arts dee carrer i les arts
del ccirc, dedicad
da a la info
ormació, l’ob
bservació i als intercanvis professsionals. Am
mb 50
mem
mbres de 17 països, la
l xarxa tre
eballa pel desenvolup
pament i e l reconeixe
ement
d’aqu
uests sectors a Europa
a.
e reuneix 2 o 3 vegad
des l’any en
n el marc d’algun
d
esdeeveniment arreu
La plataforma es
d’Europa. Engu
uany La Ce
entral ha pa
articipat de la reunió que
q va teni r lloc al me
es de
setem
mbre coinciidint amb la
a celebració
ó de Fira Tàrrega.
atre
Institut del Tea
Engu
uany hi ha hagut
h
un ac
costament a
amb l’Institu
ut del Teatrre a través de l’Escola d’Art
Dram
màtic, l’Esco
ola Superior de Tècniq
ques de les Arts de l’Es
spectacle i el Màster en
e Art
Dram
màtic de la mateixa ins
stitució. Am b tots tres s’han signa
at convenis de col·labo
oració
per ttal de tenirr estudiants
s en pràcti ques en el processos
s creatius de les dife
erents
aquestes re
resid
dències de La
L Central. Algunes d’a
esidències ja
j s’han com
mençat durant el
quartt trimestre de
d 2013.
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h. Pres
sència de La
L Central e
en fires i trrobades.
L’asssistència a festivals, fires
f
i troba
ades nacion
nals i intern
nacionals ppermet situar La
Centtral del Circc en el map
pa del secto
or de les arrts escèniques i fa pallès el seu paper
p
per a la vitalitat de les arts circenses a Catalunya
a i fins i tot a l’Estat Esppanyol.
El 2
2013, un o més re
epresentantts de La Central s’ha assisti t als següents
esde
eveniments:
- Festiva
al Hautes Te
ensions (Pa
aris, França
a) – Abril
Assistèn
ncia de Lea
andro Mend
doza (directtor artístic) i Juliette B
Beaume (Ca
ap de
projectess) en paral·lel amb la p
presentació
ó de CircusN
Next a Pariss.
- Fira Tà
àrrega - Setembre
Assistèn
ncia de Ione
e Hermosa ((gerent) i Ju
uliette Beau
ume
- Caminss Emergentts (Ax les Th
hermes, Fra
ança) - Octtubre
Assistèn
ncia de Ione
e Hermosa ((gerent) i Ju
uliette Beau
ume en el m
marc del pro
ojecte
Process()s
- Jornada Fàbriques
s de Creaciió - Octubre
e
Assistèn
ncia amb po
onència de IIone Hermo
osa
- Festiva
al Circa (Auch, França)) - Octubre
Assistèn
ncia de Juliette Beaum
me en el marc
m
d’una
a trobada dde la platafforma
CircusNe
ext.
- Jornades Teatre i municipi – Novembre
Assistèn
ncia de Ione
e Hermosa

D’altra banda, és
é habitual que
q se sol·l iciti la partic
cipació de La
L Central ddel Circ en jurats
j
i prem
mis. Durantt el 2013 s’h
ha participa
at en les seg
güents comissions:
- Programa de resid
dència de C
Ca l’Estruch.
Participa
elecció per als projecte
ació a la com
missió de se
es de circ.
- Festiva
al Besmina impulsat pe
el Centre Cíívic del Besòs
Participa
ació en el ju
urat per a la
a selecció de
d tres pece
es de circ i, entre aque
estes,
de la co
ompanyia (A
Amer i Àfricca) que es beneficiaria
a d’unes ressidències a Can
Felipa i La
L Central del
d Circ.

ment de la participació
p
ó i dinamitzzació intern
na
Fom
i.

La dinamització
ó de l’espa
ai. Activitatts d’interrelació

uany, s’han seguit realitzant les re
eunions me
ensuals am
mb usuaris i usuàries.
Engu
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L’ob
bjectiu d’aqu
uestes sesssions és ob
brir un
espai de trobad
da entre elss/les artistes
s que
fan ús de l’espa
ai i l’equip dde gestió, per
p tal
de conèixer
c
les
s seves imppressions i poder
p
aten
ndre les seves demanndes de ma
anera
satis
sfactòria.
D’alltra
band
da,
aquesstes
sessions
perm
meten aproximar elss artistes a la
gesttió de l’es
spai que eells mateixos/es
habiten i d’aquesta m
manera fe
er-los
parttícips d’una manera méés propera,, amb
el projecte.
Cap a finals d’a
any, l’equip de gestió d
de La Centrral enviava un formulaari de valora
ació a
tots e
els usuaris i usuàries per
p saber qu
uines eren les demand
des a nivell de program
mació,
a de curssos, etc. Les respo
oferta
ostes semp
pre eren poques, i per tant, poc
repre
esentatives,, motiu pel qual engua
any, en com
mptes d’enviar-los aqueesta enques
sta es
va decidir obrir un espai al
a mur de lles exposic
cions titulat “I tu, què vols per aquest
2014
4?” amb l’objectiu que s’hi apunte
essin allà les demand
des. Com eera d’espera
ar, ha
estatt un mur d’expressió lliure en el que algune
es aportacio
ons són deescartables, però
algun
nes altres, són
s elemen
nts a tenir en
n compte de cara a la planificacióó de l’any vinent i
de la
a gestió de l’equipamen
l
nt.

j.

La Central
C
del Circ
C a deba
at

Aque
esta és una
a activitat qu
ue havia esstat prevista
a per al 201
13. Tot i aixxí, durant aquest
any s’ha consid
derat més adient
a
posp
posar aque
esta activita
at i acollir-laa en el marc de
redaccció del no
ou Pla Dire
ector de La Central de
el Circ 2015 – 2017, que definirrà les
per al bon desenvolup
direcctrius i les estratègies
e
pament d’aq
quest projeccte i esboss
sar el
marcc conceptua
al que regirà
à l’equipame
ent i que es
starà enllestit a finals dde 2014.
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REC
CERCA D’’ALTERNA
ATIVES
PATROCINIS

DE
E

FINANÇ
ÇAMENT,

SERVEIS
S

EXTERN
NS

I

Dura
ant els últim
ms temps, La
L Central h
ha estat inv
vestigant les
s accions a emprendrre per
augm
mentar els recursos
r
pro
opis genera
ats a l’equip
pament. Sab
bent que aixxò no pot passar
per a
augmentar la pressió sobre
s
els i l es artistes que cada vegada
v
veueen com els seus
propis recursos disminueix
xen, s’han i ntentat bus
scar alternatives en alttres mercats
s que
pugu
uin oferir recursos pel mantenime
ent de les instal·lacion
ns i les activvitats de l’e
espai.
En aquest sentitt, s’ha prom
mogut el llog
guer d’espa
ais per a acttivitats no reelacionades
s amb
la crreació, els tallers i esdevenime
e
ents per em
mpreses i la recerca de patroc
cinis i
mece
enatges.
Llog
guer d’espa
ais:
A iniccis de 2013
3 es va elab
borar un do
ossier de prresentació dels
d
espais de l’equipa
ament
que es va distribuir entre empreses d
de l’àmbit de
d l’organitz
zació d’esddeveniments
s, del
secto
or audiovisu
ual i del sec
ctor de l’esp
pectacle.
Tot i saber que és una fein
na de llarg recorregut i amb respo
osta no sem
mpre immediata,
els re
esultats d’e
enguany han estat forçça satisfacto
oris i s’ha lllogat l’espaai a les següents
emprreses:
- Kundalini Ioga
a: per a la celebració de la
seva
a trobada bia
anual
- Fesstival Cruïlla
a: com a zo
ona de backkstage
durant els dies del
d festival.
- Bogaloo filmss: per a la localització
ó d’un
video
o promocion
nal
- Pla
anta Films: per a la realització
ó d’un
càsting
En ttotal, aquesta activita
at ha perm
mès la
recap
ptació de 5.339 € (IVA
A no inclòs)
ers i esdeveniments per
p empres
ses:
Talle
En la
a mateixa líínia que el lloguer delss espais, La Central ha
h ideat un seguit de tallers
t
de ciirc enfocatss a l’empres
sa amb l’ob
bjectiu de crear
c
activita
at econòmicca pels artistes i
per a l’equipam
ment més enllà
e
de l’acctivitat ordin
nària de cre
eació. A in icis d’any es
e va
elabo
orar un dossier
d
i s’ha envia
at a les principals empresess d’organittzació
d’esd
devenimentts corporatiu
us per emp
preses, així com també
é, a empresses puntuals
s que
han ssol·licitat la informació.
En a
aquests moments, s’es
stà també ttreballant en una col·laboració am
mb la Fede
eració
Cata
alana de Ve
ela per tal de poder ampliar els
s serveis a oferir ambb el restaurant i
l’allottjament amb el que compta l’equi pament veíí.
A nivvell empressa, s’ha dut a terme u
un taller am
mb la Universitat de B
Barcelona per a
l’apro
oximació de
els alumne
es del Mastter de Gestió Cultural al món deel circ, aixíí com
tamb
bé, per a co
ontribuir en la generaciió d’un certt sentit de germanor
g
enntre els alumnes
particcipants.
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Així doncs, a nivell
n
econò
òmic encara
ra no s’ha aconseguit tenir gran repercussió en
aque
est punt, pe
erò s’espera
a tenir ja u
uns primers
s resultats de
d la inverssió de prom
moció
durant l’any 201
14.
erca de pattrocinis i mecenatges
m
s
Rece
De la
a mateixa manera,
m
La Central del Circ segue
eix insistint en
e la recercca de patroc
cinis i
mece
enatges. En
n aquest se
entit, cal ap
puntar que donada la situació ecconòmica actual
a
aque
esta tasca és cada cop més co
omplicada. Són cada cop menyys les empreses
intere
essades a oferir aque
est tipus d’’ajudes, aix
xí com tam
mbé són cadda cop mé
és les
entita
ats que es troben
t
busc
cant aquest tipus de re
ecolzament.
Dura
ant el 2013 La Centra
al ha seguitt comptant amb el pa
atrocini de M
Moritz per a les
mosttres de En
n Ebullició. Aquest p
patrocini co
onsisteix en
n la aportaació gratuïtta de
begu
udes que po
oden ser venudes perr La Centra
al i els dine
ers recaptatts es destin
nen a
sufra
agar l’activittat de La Central.
C
Al m
mateix temp
ps, s’ha po
ogut comptaar també am
mb el
patro
ocini en esp
pècies de Caldos Aneto
o per a les activitats
a
ob
bertes al púúblic genera
al, així
com també de la
a botiga de venda al g ranel Casa Torras.
Finallment, s’ha comptat ta
ambé amb la participa
ació d’alguns micromeecenes que
e han
perm
mès la crea
ació d’una bossa d’aju
udes per artistes
a
amb
b dificultatss per afrontar el
paga
ament de la
a quota anu
ual. Aquesta
a proposta va sorgir amb l’excés de fons rec
collits
per la derrama sobre les quotes
q
d’en
ntrenament que es va aplicar a m
mitjans de 2013.
2
Per a la gestió d’aquesta bossa
b
s’obrrirà una con
nvocatòria al
a 2014 de manera qu
ue els
usua
aris que optin per aque
esta modalittat, desenvo
olupin tamb
bé algun tippus de serve
ei per
a l’eq
quipament: condicionament d’esp
pais, visites guiades per escoles i eentitats, etc
c.

Interrcanvis i co
ol·laboracio
ons en esp
pècies
m d’un an
ny, La Centtral del Circ
c col·labora amb la Xarrxa d’Espa
ais de
Des de fa poc més
Circ de Catalu
unya (la XE
ECC) a tra vés de la qual, entre altres cosses, s’han pogut
mutu
ualitzar l’ús d’alguns materials d’aq
quest equip
pament:
- Festival Curtccirkit: polipa
astos, un tteló, dos eslingues
e
metàl·liques
m
s, dos eslin
ngues
tèxtils i tres polittges.
- Fesstival Pobre
e Nou: dos cinturons
c
de
e seguretat..
Tub d
d’Assaig – celebració de
d la Festa Major de Terrassa:
T
do
os telons.
Amb la Revista
a Zirkòlica La Centra
al del Circ hi
h porta col·laborant taambé des de fa
temp
ps. Aquesta
a col·laborac
ció comportta la cessió
ó d’un espai de magatzzem per a l’arxiu
de la
a revista, pe
er la qual cosa,
c
la revvista ofereix
x com a contrapartida de la cess
sió de
dos e
espais publicitaris i alm
menys un re
eportatge a l’any per a l’equipame nt.
L’Ag
genda del Circ
C
és una
a altra de le s entitats amb les qua
als La Centrral ha col·la
aborat
engu
uany. Tot i que
q al 2012
2 ja hi havia
a hagut un acostament
a
amb aquessta iniciativa
a i La
Centtral es va oferir com
m a punt d
de venda per aques
stes agend es, enguany la
col·la
aboració ha
a anat més enllà i a ccanvi de la inserció pu
ublicitària dde La Centrral ha
l’age
enda, s’ha ofert
o
seguirr col·labora
ant com a punt de ve
enda de l’aagenda aixíí com
tamb
bé, introduirr la publicita
at d’aquestta en els materials
m
de difusió de l’equipame
ent: la
pàgin
na web i el
e butlletí quinzenal,
q
a
així com ta
ambé, ens els espaiss informatiu
us de
l’equ
uipament, co
om el taulell d’anuncis de la recep
pció.
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Finallment, i com
m ja s’ha apuntat
a
en a
altres aparttats, des de
e La Centraal s’han ofe
ert un
segu
uit de facilita
ats als i les artistes pe rquè l’actua
al situació econòmica
e
qque atraves
ssa el
secto
or no reperccutís de ma
anera tan d
dràstica en la formació i els proceessos de crreació
d’aqu
uests. Una
a de les vies
v
per d
dur-ho a te
erme a es
stat la posssibilitat d’’oferir
contrraprestacion
ns (tasques a realitzzar per l’eq
quipament de la centtral) a canvi de
desccomptes en les quotes
s d’entrenam
ment, curso
os de forma
ació i laboraatoris. D’aquesta
mane
era, s’ha po
ogut recolz
zar a 14 arttistes, per un
u valor tottal de 288 euros i que
e han
e de graddes, auxilia
realittzat les se
egüents tasques: mu
untatge i desmuntatg
d
ar de
maqu
uinaria, so i llums del les mostress de residèn
ncies i sessions de form
mació a usu
uaris i
usuà
àries sobre tècniques
t
específiques
e
s.
A mé
és a més, s’han aconse
eguit també
é els següents intercan
nvis:
cauld de Fo
olguerolles. Els artistes
s que
- Cesssió de màstils per al curs intenssiu amb Foc
van cedir el se
eu material (3) se’ls va
a oferir un descompte
e de 50 euuros de la quota
q
anua
al;
- Ce
essió perma
anent d’un llit de ma ssatges es
specialitzat per a la ssala de terràpies
corpo
orals. Ha canvi
c
d’aque
esta cessió
ó, s’ha oferit la gratuïta
at del llogueer de la sa
ala de
teràp
pies corpora
als valorat en
e 600 euro
os;
Finallment, la co
ompanyia resident
r
de 2012, EIA
A, va decidir construir unes lleixe
es als
vestidors de La
a Central com
c
a partt de la sev
va tasca co
om a com panyia resident.
Aque
estes estan
n valorades en 400 eu
uros, tenintt en compte
e les horess de treball i els
mate
erials aporta
ats.
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COM
MUNICA
ACIÓ
L’anyy 2013 ha estat un an
ny d’inflexió
ó a nivell de
e comunica
ació de La C
Central del Circ.
Amb un projectte i un equipament co
onsolidat, s’’ha fet una aposta peer una estra
atègia
comu
unicativa global, més que no p as per acttivitats, com
m una mannera d’optim
mitzar
recurrsos i de perllongar la valides a i la actualitat del material ggenerat des
s del
depa
artament de
e comunicac
ció.
ació de Púb
blics de La Central de
el Circ amb
b els suportts i els con
ntinguts
Rela
Conttingut
- Con
nvocatòriess de
resid
dències de creació
c
de circ
c
- Ressidències co
onjuntes
- Currsos de form
mació i
Labo
oratoris de creació
c
- Tro
obada de dissciplines a La
L
Centtral del Circ: de corda
llisa, portés acro
obàtics i
mala
abaristes
-Jorn
nada TRANS-mission
- Asssajos obertss de
comp
panyies en residència
- En construcció
ó, el primer
dijou
us de cada mes
m
- Reu
unions d’usuaris i
usuà
àries el darrer dimecres
s
de ca
ada mes
- Desscomptes per
p
espe
ectacles de circ i teatre
-Pínd
doles de ge
estió
- En ebullició, Mostres
M
de
Com
mpanyies Re
esidents
- Up!! Units pel Circ
C
- Accció Solidaria
a
-Talle
ers de circ
-Talle
ers de circ en
e família
-Pree
estrenes i re
esidències
tècniiques
- Acttivitats exterrnes que La
a
Centtral del Circ ha acollit
- Parrticipació a activitats de
el
barri
- Cab
baret Proce
ess()s
- Rettalls, coprod
ducció amb el
Festiival GREC

Públiccs
- Proffessionals i
comp
panyies de circ
c de
Catal unya i de
l’estra
anger, usua
aris de
l’equi pament
- Proffessionals i
comp
panyies de circ
c de
Catal unya i de
l’estra
anger, no usuaris
- Altre
es espais de creació
per a crear xarxa
a
- Proffessionals i
comp
panyies de circ
c de
Catal unya i de
l’estra
anger, usua
aris de
l’equi pament

Suports
- Butlletí qquinzenal
- Butlletí eespecífic
emailing
- Cartelleriia
-Notícies a la web de La
Central deel Circ

- Proffessionals i
comp
panyies de circ
c de
Catal unya i de
anger, usua
aris de
l’estra
l’equi pament.
- Proffessionals i
comp
panyies de circ
c de
Catal unya i de
l’estra
anger, no usuaris.
- Altre
es espais de creació
per a crear xarxa
a.
- Com
mpanyies d’altres
arts e
escèniques..
- Proffessionals i
progrramadors de
e les arts
escèn
niques en general.
g
- Enti tats de l’entorn.
- Mitja
ans de com
municació
- Púb
blic en general.

- Butlletí qquinzenal
- Butlletí eespecífic
emailing
- Nota de ppremsa
- Cartelleriia
-Invitació pper correu
electrònic
-Noticies a la web de La
Central deel Circ
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- Con
nvocatòria per
p a
emprreses i com
mpanyies de
e
circ p
per les oficines al viverr i
per le
es noves pllaces de
producció, direccció artística
ai
perso
onal tècnic i de segure
etat

- Adm
ministracions.
- Altre
es espais de creació
- Com
mpanyies d’altres
arts e
escèniques
- Enti tats de l’entorn.

- Butlletí eespecífic
emailing
-Noticies a la web de La
Central deel Circ

Estra
atègia com
municativa de les dife rents activ
vitats
Nom
m de l’activita
at

E-ma
ailing a
usua
aris/es i
soci//es,
profe
essionals i
comp
panyies,
centrres de
creac
ció i
formació de
circ i arts
escè
èniques, i
secto
or cultural

N
Notícies a la
p
pàgina web
d
de La
C
Central del
C
Circ i la de
ll’APCC

Comunicació
2.0:
Facebook i
Twitter

Disseny i
impressióó de
cartells
DINA-4 aamb
distribuciió
entre els
espais dee
creació dde
circ i a laa
cartelleraa de
La Centra
ral

Notes de
premsa a
mitjans
s
cultura
als i
especialitzats,
gestió
d’entre
evistes;
enviam
ment
d’invita
acions a
les administracion
ns

Convvocatòries
de
de
resid
dències
creacció de circ
Convvocatòria pe
er a
emprreses i
comp
panyies de circ
per le
es oficines al
viverr, i
Convvocatòries per
p
les n
noves places de
gerència,
admiinistració,
perso
onal tècnic i de
segu
uretat i
producció
Curssos de forma
ació,
MastterClass,
Labo
oratoris de
creacció
Trobades de
disciplines a La
Centtral del Circ,
assa
ajos oberts de
d
comp
panyies en
resid
dència, En
consstrucció,
Píndoles de gesstió
Cicle
e d’activitatss:
expo
osicions de
fotog
grafia, xerra
ades i
porte
es obertes a la
creacció, En ebullició,

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X
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Mosttres de
Com
mpanyies
Resid
dents, Talle
ers
de C
Circ, Tallers
familliars, Acció
Solid
daria, Cabarret
Proccess()s, Retalls,
copro
oducció am
mb el
Festiival GREC
Convvocatòries,
resollucions i
caba
arets dels
proje
ectes europeus:
Proccess()s, Circcus
Nextt, Pirineus de
d
Circ

X

X

X

Es d
detallen a continuació
c
els suport
rts i accion
ns de com
municació qque s’han dut a
terme
e, tema perr tema. Tots
s els projecctes i activittats de La Central
C
del Circ tenen en la
pàgin
na web de
e La Central del Cirrc, perman
nentment actualitzada , un dels seus
princcipals supo
orts, raó pe
er la qual en el darrer any s’h
ha engegatt un procé
és de
renovvació d’aqu
uest suport que finalitzzarà al 201
14. Totes le
es activitatss es reflectteixen
tamb
bé en el perrfil de Faceb
book i de Tw
witter

La C
Central del Circ com a equipame
ent









Reedició dels
d
tríptics
s informati us sobre la seu
definitiva (català/cast
(
tellà i angglès/ francè
ès), de
distribució àmplia, i adreçada a altres entitats,
e
equipamen
nts per a establir vinclees, usuaris i públic
en general;;
Actualització permane
ent a la webb de La Cen
ntral del
Circ, amb noves im
matges i i nformacion
ns dels
equipamen
nts, activitatts i cursos que hi ten
nen lloc
així com ta
ambé, renovació de laa pàgina web que
es veurà fin
nalitzada a mitjans de 22014;
Mailing als
s usuaris dels horarris i acces
ssos a
l’equipament: festius, activitats
a
al Fòrum;
Anuncis als
s 4 números
s de l’any 220123 de la revista
Zirkòlika;
Anunci a l’Anuari de
el Circ 20013 de la revista
Zirkòlika;
Anunci i ba
anner a L’Ag
genda del C
Circ.

Acciions de com
municació
La C
Central del Circ
C també ha
h assistit a les fires i als festivals
s de circ méés importan
nts de
l’Esta
at Espanyol i d’Europa
a, i això li ha
a permès de
e donar-se a conèixer eentre els arrtistes
i com
mpanyies de
el sector:
- Fesstival Internacional de Circ
C de Mon
ntecarlo (Mònaco, 17-2
20 de generr de 2013)
- Fesstival Trapezi de Reus (9-12 de m
maig de 2013
3)
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- Fesstival Haute
es Tensions a Paris (26
6-27 d’abril))
- Fira
a de Tàrrega, (8-11 settembre de 2
2013)
- Circca, Festival de Cirque Contemporrain a Auch (França, 25
5-27 d’octubbre)
A mé
és, s’ha con
ntinuat amb
b l’elaboraciió i enviame
ent d’un Bu
utlletí electrrònic quinz
zenal
de diifusió exclusiva per a usuaris
u
de L
La Central i socis de l’APCC en qquè se’ls infforma
de to
ota l’actualittat.

Repe
ercussió en
n premsa
DATA
A
01/01//2013

CATEG
ORIA
A
Revistta

04/01//2013

Internet

05/01//2013

Internet

El Club
Expresss
CoNCaa

05/01//2013

Revistta

Zirkolika

13/01//2013

Internet

A mi
m´agrada el
circ

21/01//2013

Internet

21/01//2013

Internet

22/01//2013

Internet

A mi
m´agrada el
circ
A mi
m´agrada el
circ
Mercat de
les Florrs

09/02//2013

Diari

El Perioodico

Culturaa

10/02//2013

Diari

Ara

Culturaa

10/02//2013

Diari

Culturaa

17/02//2013

Diari

18/02//2013

Internet

21/02//2013

Suplemen
t
Suplemen
t
Suplemen
t

La
Vanguaardia
Diari dee
Girona
Jove
espectaacle
Time ouut

21/02//2013
22/02//2013

MITJÀ
À

PROG
GR
AMA

Guia deel
Ocio

Culturaa

Time ouut
Que Feem?

La
Vanguuardi

TÍTOL
L

CONTINGU
UT

Fábricas de
creaciónn: espacios
para la revolución
cultural
17º Circc d’Hivern: El
Dorado
Laborattori de
creació i composició
2013: Convocatòria
C
Taller de Músics-La
central del Circ
‘Memòrries’. Un bon
experim
ment
La Centtral del Circ
et propoosa una
oficina en
e un entorn
creatiu
lloguer espais La
Central del Circ

La Central dell
Circ

Serveis

http://gannyet.blo
gspot.com
m

Visita Laa Central del
Circ

Visites

http://gannyet.blo
gspot.com
m

Compannyia de circ
EIA

Residències dde
creació

http://mercatflor
s.cat/eesspectacl
e/capas/

Fàbriquues de
Creacióó
Fàbriquues de
Creacióó

La Central dell
Circ
Fabriques de
creació

Fàbriquues de
Creacióó
El circ: repte,
bellesa i emoció
El 23 dee Febrer,
tots al circ!
c
La Centtral del Circ
s'obre als
a petits
Tots al circ

Fabriques de
creació
El circ

e reivindica
El circ es

Acció Solidariaa
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Residències dde
creació
Residències dde
creació

Residències dde
creació
Vivers

Acció Solidariaa

LINK WEB
W

www.elcuubexpr
ess.com
www.connca.cat

http://gannyet.blo
gspot.com
m

www.joveespecta
cle.cat

Acció Solidariaa
Acció Solidariaa
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a
23/02//2013

Diari

El Perioodico

Agendda

05/04//2013

Diari

El Puntt Avui

Culturaa

16/05//2013

Suplemen
t

Quaderrn

El Paíss

07/06//2013

Revistta

Zirkolika

13/06//2013

Internet

Barrimina.or
g

16/06//2013

Diari

12/06//2013

El Perioodico
El Perioodico
PLAY

06/07//2013

Suplemen
t
Diari
Diari
Suplemen
t
Diari

La
Vanguaardia
Time ouut

10/07//2013

Diari

Ara

10/07//2013

Diari

El Perioodico

10/07//2013

Diari

El Puntt Avui

Culturaa

11/07//2013

PLAY

Ara

14/07//2013

Suplemen
t
Diari

El Puntt Avui

Culturaa

24/07//2013

Diari

Regió 7

Culturaa

08/07//2013

Diari

La
Vanguaardia

ES

26/09//2013

Internet

15/10//2013

Internet

15/10//2013

Internet

18/10//2013

Internet

Barceloona
Cultura
Barceloona
Cultura
Teatrebbarce
lona.com
Barna21

22/10//2013

Internet

29/10//2013

Internet

28/06//2013
29/06//2013
29/06//2013

Acció Solidariaa

Culturaa

Fàbriquues de
Creacióó
Xerradaa sobre els
ajuts a la
l mobilitat
d'artistees
El circ català
c
ja
començça a
interesssar a fora
Equip de La Central
del Circc
Besmina’13 amplia
horitzonns amb
quatre escenaris
e
El festivval Besmina

Agendda
Agendda
Ara

Construuint la
Barceloona creativa
UP! Uniits pel Circ
UP! Uniits pel Circ
Retalls

Fabriques de
creació
Units pel Circ
Units pel Circ
Festival Grec

Une fennêtre sur la
Cataloggne a
Avignonn
El Grecc es posa en
movimeent
Nous taalents sota la
carpa
El batecc de La
Central
del Circc salta al
Mercat
Retalls

Residències dde
creació

El festivval ‘tapat’ del
2013
Les acrobàcies de
Rat Serrra animen el
mundial de natació
Fàbriquues de
creació:
efervescència
Tardor intensa
i
a La
Central del Circ
Escena Poblenou

Residències dde
creació
Usuaris

Le Monnde

ArtezBlai.co
m
A mi
m´agrada el

Culturaa

Escena Poblenou
La Centtral del Circ
puja alss escenaris
Formacción de
formadoores
Taller de circ en
Família
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La Central dell
Circ
Residències dde
creació
Equip
Exposicions

www.barrrimina.
org

Exposicions

www.lavaanguar
dia.com

Residències dde
creació
Residències dde
creació
Residències dde
creació
Festival Grec

Fabriques de
creació
Activitats i
formació
Residències dde
creació
Residències dde
creació
Residències dde
creació
La Central dell
Circ
Tallers

http://barrcelona
cultura.bcn.cat
http://barrcelona
cultura.bcn.cat
www.teatrebarc
m
elona.com
www.barrna21.c
om
www.arteezblai.c
om
http://gannyet.blo
gspot.com
m
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circ
30/10//2013

Internet

A mi
m´agrada el
circ
Agendaa del
Circ

6 Mostrra En
Ebullicióó

En Ebullició

http://gannyet.blo
gspot.com
m

30/10//2013

Internet

En Ebullició i tallers
de circ en
e família

En Ebullició

Jove
espectaacle
clownpllanet.
blogspoot.co
m
Que Feem?

6 Mostrra En
Ebullicióó
En Ebullició i tallers
de circ en
e família

En Ebullició

http://ageendadel
circ.worddpress.c
om
www.joveespecta
cle.cat
http://clow
wnplan
et.blogsppot.com
/

30/10//2013

Internet

01/11//2013

Internet

01/11//2013

Suplemen
t

Fàbriquues de
creació:
efervescència
En Ebullició i tallers
de circ en
e família
Circ en família a La
Central del Circ
6 Mostrra En
Ebullicióó
Circ en família a La
Central del Circ
Lo mejoor del circo a
tu alcannce
Circ en família a La
Central del Circ
Tallers de circ a La
Central
En Ebullició

Fabriques de
creació

04/11//2013

Internet

Teatral.net

04/11//2013

Internet

Apcc

04/11//2013

Internet

Apcc

04/11//2013

Internet

04/11//2013

Internet

04/11//2013

Internet

Barceloona
Cultura
El Club
Expresss
Petit Bccn

08/11//2013
08/11//2013

Suplemen
t
Diari

08/11//2013
05/12//2013

Diari
Internet

En Ebullició
Process()S

Barrimina.or
g
Agendaa del
Circ

En Ebullició
Processs()s ·
Cabarett de cloenda
Processs()s ·
Cabarett de cloenda
Cabarett de cloenda
PROCE
ESS()S

05/12//2013

Internet

09/12//2013

Internet

18/12//2013

Internet

Culturaa

Cabarett de cloenda
PROCE
ESS()S
Circ d'hivern

Process()S

Diari

Jove
espectaacle
El Puntt Avui

18/12//2013
21/12//2013

Diari

Ara

Criaturres

Circ d'hivern

La
Vanguuardi
a

PLAY

Ara

La
Vanguaardia
El Perioodico
Gencatt

Agendda
Agendda

En Ebullició

En Ebullició

www.teatral.net

La Central dell
Circ
En Ebullició

www.apccc.cat

La Central dell
Circ
En Ebullició
La Central dell
Circ
La Central dell
Circ
En Ebullició

Process()S
Process()S

www.apccc.cat
http://barrcelona
cultura.bcn.cat
www.elcuubexpr
ess.com

www.lavaanguar
dia.com
www20.ggencat.
cat/
www.barrrimina.
org
http://ageendadel
circ.worddpress.c
om
www.joveespecta
cle.cat

Residències dde
creació
Residències dde
creació

Anne
ex 1: Recull de prems
sa en pape
er
Anne
ex 2: Materrial de difusió



Tríptics in
nformatius sobre
s
la seu
u definitiva (català/cast
(
tellà)
Fulletó de
e Process( )s.
) Pirineus de Circ
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Cartell En
n Ebullició Juny 2013
Cartell En
n Ebullició Novembre
N
2
2013
Cartell cabaret de clo
oenda Proccess( )s
Cartell curs intensiu de perxa xi nesa
Cartell lab
boratori. Re
ecursos crea
atius per a l’actor
l
de circ
Cartell curs intensiu. L’instint co
om a font de
e moviment
Cartell Pín
ndoles de gestió
g



Cd: Video
os de prems
sa que han enregistrat TV3 i Btv dels
d
diferentts projectes
s de
les compa
anyies resid
dents a la C
Central del Circ
C
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Una iiniciativa de:

Gestiona
at per:

En
n col·laboraciió amb:

Amb el suport de:
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