Convocatòria per a l’ús de la
Sala de teràpies corporals
La Central del Circ obre el període de recepció de propostes de terapeutes
professionals (fisioteràpia, teràpies manuals, osteopatia, etc.) que estiguin
interessats/des a oferir els seus serveis en aquestes instal·lacions.
La sala de teràpies corporals és un espai que La Central posa a disposició perquè
diferents terapeutes amb una proximitat al món del circ puguin oferir els seus serveis
als i les artistes que entrenen i creen a La Central.
A qui s’adreça:
Professionals de l’àmbit de la salut (fisioterapeutes, osteòpates, acupuntors, etcètera)
interessats/des en oferir els seus serveis terapèutics i preventius a artistes
professionals de circ.
Què s’ofereix:
Un buc amb una superfície de 10 m2 ubicat a l’àrea de vivers de La Central del Circ.
Aquest espai està separat per parets de policarbonat i amb porta individualitzada.
Serveis inclosos:







Mobiliari bàsic (no informàtic)
Llitera
Pica i aixeta amb aigua corrent
Espai comú de reunions adjacent a la zona d’oficines
Ús dels espais comuns de lleure com la cuina i menjador
Despeses de manteniment (Wifi, aigua, llum, calefacció i aire condicionat)

Què es demana:
Els professionals hauran de pagar un lloguer de:
- 60 € mensuals, per 4 hores per setmana (un matí o una tarda a la setmana)
- 90 € mensuals, per 8 hores per setmana (1 dia a la setmana)
Els/les professionals hauran d’oferir una tarifa pactada (segons tipus de teràpia) als
artistes usuaris de La Central, partint de les seves tarifes estàndard i tenint en compte
les condicions i facilitats en lloguer, instal·lacions i accessibilitat als usuaris1.
A més a més, serà necessari comptar amb l’aval d’un/a artista usuari/a de La Central.
L’espai de teràpies corporals no està pensat com un lloguer per a un sol terapeuta,
sinó que està concebut per allotjar diferents tipus de teràpies i terapeutes que vinguin
avalats pels artistes usuaris de La Central del Circ.

1

Actualment, el preu de les sessions oscil·la entre els 40 i 60 euros preu general, amb una reducció
pels/es usuaris/es de La Central i sòcies i sòcies de l’APCC. Consulteu les tarifes a la pàgina web:

https://www.lacentraldelcirc.cat/serveis/sala-de-terapies-corporals/?lang=ca

La relació entre La Central del Circ i els/les professionals terapeutes es concretarà
mitjançant un conveni.
Presentació de candidatures
Per presentar-se, els/les terapeutes interessats/des hauran de fer arribar a La Central
del Circ la documentació següent:
 CV professional del/la terapeuta
 Un breu escrit exposant l’experiència amb artistes de circ i on consti l’aval, o
persona de referència, artista usuària de La Central.

Les candidatures s’hauran de fer arribar mitjançant aquest formulari abans del 21 de
febrer.

