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En equilibri 
Un projecte per caminar cap a l'autosuficiència en cultura 
 

Des de l'any 2008, la força del circ a Catalunya aconsegueix un reconeixement institucional 

que es farà efectiu mitjançant el I Pla Integral de Circ 2008-2011. Un impuls que farà néixer a 

Barcelona La Central del Circ com un espai de creació, entrenament i assaig per als i les 

professionals, iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació de Professionals del Circ de 

Catalunya (APCC). D'ençà, s'ha posat de manifest un esforç major per part de l’Administració per 

dignificar i visibilitzar el treball d'aquests/es professionals així com fomentar l'accés al circ. És des 

d'aquest context d'acció que sorgeix la proposta d'intensificar la relació entre el circ i la ciutat de 

Barcelona mitjançant la celebració d’un festival de circ al Parc del Fòrum. 

 

 

CONSOLIDAR LA FÀBRICA DE CREACIÓ DEL CIRC 

 

La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar alternatives de finançament —en el marc de 

l'economia social i solidària— que possibilitin la consolidació del La Central del Circ, dotant-la d'una 

major independència econòmica i operativa.  Els tres objectius principals a mitjà termini són: (1) 

incrementar l'autonomia del projecte, diversificant les fonts de finançament; (2) potenciar la 

comunicació per arribar a un públic més ampli, tot fomentant la difusió de les arts del circ al territori i 

el feedback entre públic i creadors/es, i (3) enfortir la participació i la dimensió social del projecte a 

nivell intern. 

 

El finançament de la cultura avui1

                                                            
1
 Per ampliar aquest punt podeu consultar l’Annex 1. 

 

Amb la desestructuració de l'Estat social, la proliferació de polítiques de caire neoliberal i les 

sistemàtiques retallades pressupostàries, seguir confiant únicament amb el finançament públic de 

la cultura és altament problemàtic. Progressivament i sobretot a les portes dels noranta, la pròpia 

evolució de l'economia cap a l'estructuració del postfordisme va revaloritzar la cultura i li va atorgar 

una centralitat inèdita entorn el potencial econòmic de les indústries culturals, primer, i cada vegada 

més en una estratègica culturització de l'economia al voltant dels discursos de la creativitat i la 

innovació en l'anomenada Societat del Coneixement. 
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Des de fa unes dècades, doncs, l'esforç de les polítiques culturals s'ha encaminat a potenciar 

fonamentalment aquesta cultura amb futur ―lucrativa ― desequilibrant el binomi del valor a favor 

de la rendibilitat econòmica del producte cultural. A Catalunya, aquest viratge polític es veu reflectit 

clarament en el relativament recent conflicte competencial i desarticulació del CoNCa a favor de 

l'Institut d'Empreses Culturals de Catalunya.   

Sembla doncs que l’Administració lluny de vetllar pel futur de la diversitat i la pluralitat de les 

iniciatives culturals —promovent, per exemple, una reformulació de la llei de patrocini i mecenatge 

articuladora d'incentius fiscals per a la inversió en cultura—, treballa exclusivament per potenciar 

els usos instrumentals i rentables de la cultura2

Dissenyada i entesa com a resposta «a les necessitats específiques d'un sector que no 

comptava amb un espai on poder desenvolupar la seva activitat de manera professionalitzada i 

amb les condicions de seguretat adequades»

 en unes polítiques transversals que dilueixen la 

cultura en l'urbanisme, el turisme o les tecnologies de la comunicació. 

3

                                                            
2
 Aquest enfocament instrumental de les polítiques públiques té greus repercussions dins el global del sector ja que, al 

orientar-se a la consecució d'uns resultats immediats i quantificables, lluny d'invertir en els processos de recerca i creació 
artística, dóna preferència a les últimes etapes de la producció cultural: l'exhibició i la comunicació publicitària. Enforteix, 
doncs, els aparadors culturals però no es preocupa per la qualitat o varietat del que aquests mostren. Es tracta doncs, 
d'una decisió que fa especialment difícil als centres i iniciatives de creació la recerca de finançament per poder dur a 
terme la seva activitat amb normalitat.  
3
 La Central del Circ (2012): Pla director 2013-14 

, La Central del Circ recolza una de les etapes de la 

producció cultural no rendibilitzables però fonamentals: la de l'assaig, l'experimentació i la creació. 

Etapa artística introspectiva, força menystinguda al nostre país, i poc atractiva també a ulls dels 

patrocinadors privats, pel seu baix potencial publicitari i comunicatiu. Així, davant aquesta 

precarietització generalitzada del finançament cultural públic i les exigències retributives del 

recolzament privat de la cultura, abordar les alternatives al finançament tradicional de la cultura per 

als espais de creació és avui una qüestió ineludible. 

 

 

RESIGNIFICAR EL PARC DEL FÒRUM 

 

Barcelona és una ciutat culturalment diversa i hiperactiva. Les múltiples agendes culturals de 

la ciutat demostren que s’hi desplega a diari una oferta de programació altament diversificada. 

Malgrat això, les decisions polítiques de l’última dècada han acabat amb un dels atractius 

socioculturals de la ciutat a nivell internacional: l’efervescència de propostes i moviments alternatius 

i contraculturals. Amb aquesta progressiva privatització i esterilització de l’espai públic, s’han 

incrementat, en canvi, les activitats culturals destinades al turisme i a l’oci. Aquesta transformació té 

importants implicacions per a una disciplina artística amb un fort vincle amb l'espai públic com és el 

circ. 
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La marca Barcelona4

Per entendre la Barcelona d’avui cal mirar doncs, un parell de dècades enrere perquè és 

llavors quan arrenca aquest procés, tal com explica l’actual pla estratègic de cultura de la ciutat: 

«Barcelona passa de ser una ciutat industrial a una ciutat de serveis, mentre es va desenvolupant 

un sistema públic cultural. És el període que té el seu referent en els Jocs Olímpics del 1992 i en el 

conjunt de transformacions físiques de la ciutat que se’n deriven. Una transformació que està 

estretament vinculada al desenvolupament urbanístic de la ciutat i en la qual es posa l’accent en les 

polítiques d’equipaments i infraestructures de capitalitat. És el moment de la creació de les grans 

infraestructures culturals nacionals a Barcelona, la xarxa d’equipaments culturals»

 

5

Aquesta transformació queda justificada per l’evolució global de l’economia cap al 

postfordisme, cap a l’anomenat capitalisme cognitiu

. 

6

Barcelona s'ha constituït doncs com un important laboratori cultural a nivell internacional, en 

sintonia amb la seva marca, dissenyada i sostinguda pels pilars de la innovació i el cosmopolitisme. 

Al primer Pla estratègic de cultura, l’any 1999, hi trobem ja la voluntat que la cultura ocupi un espai 

de centralitat en el marc de l’estratègia de ciutat, i l'exprés reconeixement del vincle entre cultura i 

el desenvolupament econòmic i tecnològic a Barcelona, vincle que es tradueix en projectes com el 

22@, els anys temàtics, el Fòrum Universal de les Cultures, etc. 

 o dels béns immaterials. És clar, doncs, que 

en aquest nou context, la cultura i el coneixement van passar a adquirir un valor estratègic 

significatiu de cara al lideratge internacional de la ciutat i d’aquí, el viratge cap a polítiques culturals 

de foment a nous centres culturals de referència, orientats a la innovació, les noves tecnologies i 

l’escena artística contemporània ―Arts Santa Mònica, CCCB, MACBA, etc. Voluntat de lideratge 

que al seu torn cal entendre sota el marc del nou localisme sorgit arran de la globalització i que es 

concreta en un salt d’escales, de la nació al municipi, amb un progressiu protagonisme de les 

ciutats ―articulades en xarxa dins l’escenari global. 

7

És per això que, com afirma Marc Puig i Guardia, al llarg de les útlimes dècades Barcelona 

«ha pujat posicions en el rànquing de ciutats, s’ha guanyat una atenció positiva als ulls del món i ha 

consolidat una marca pròpia molt més coneguda –ara com ara– que la denominació Catalunya i 

molt més cotitzada que la d’Espanya. Els Jocs Olímpics ens van situar al mapa molt abans que 

l’emergència dels smartphones ens obsessionés per la geolocalització. L’aura olímpica i 

l’ascendent gaudinià són dos ingredients d’un glamur internacional que en els darrers anys ha 

. 

                                                            
4
 Per aprofundir en l'enfocament que defenso recomano la lectura de Delgado, Manuel (2007): La ciudad mentirosa. 

Fraude y miseria del 'modelo Barcleona', Madrid: Los libros de la catarata. 
5
 ICUB (2006): Pla estratègic de cultura de Barcelona. Nous accents 06 [en línia] enllaç, pp. 8-9 

6
 Blondeau, Olivier (2004): “Génesis y subversión del capitalismo informacional” dins de VVAA: Capitalismo cognitivo, 

propiedad intelectual y creación colectiva, Madrid: Traficantes de Sueños [en línia] enllaç. 
7
 ICUB (2006):Ibid., p.7 

http://www.bcn.cat/plaestrategicdecultura/pdf/Pla_Estrategic_CulturaBCN.pdf�
http://sindominio.net/traficantes/editorial/librospdf/capitalismocognitivo.pdf�
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crescut gràcies als èxits del Barça, la fira mundial de mòbils i l’exportació de la cuina catalana, entre 

d’altres»8

Aquesta conversió de ciutat industrial a ciutat de serveis la trobem de manera literal en la 

radical transformació del litoral nord de la ciutat a propòsit de la celebració del Fòrum de les 

Cultures l’any 2004. Territori que constitueix, precisament, el marc on s’ubica el projecte de La 

Central del Circ. La Central del Circ ocupa des del març del 2011 un gran magatzem sota la placa 

fotovoltaica del Parc de Fòrum. Abans d'inaugurar aquestes instal·lacions i de manera provisional, 

des del juliol del 2008, el centre es va ubicar en  unes carpes provisionals  a l'esplanada del Fòrum.  

Per tant, des dels seus orígens La Central ha estat lligada a aquest mateix marc territorial. El Parc 

del Fòrum és un recinte de 14 Ha ubicat al barri de Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

. 

 

El Parc del Fòrum 

9 

―districte de Sant Martí―, al nord -est de Barcelona, zona limítrof amb la veïna Sant Adrià del 

Besòs. Es tracta d'un recinte creat especialment per la celebració del Fòrum de les Cultures 200410

 

.  

                                                            
8
 Puig i Guardia, Marc (2012): “Una capital en trasnformació” a Barcelona Metrópolis [en línia] enllaç. 

9
 El barri de Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou és un dels barris més nous de la ciutat de Barcelona. Delimitat pel 

recinte del Parc del Fòrum a llevant, la zona central està ocupada per un conjunt de blocs de pisos que fins fa poc eren 
els únics que feien front a la Diagonal. L’altre conjunt, més extens ―i que inclou habitatges, un centre comercial i un 
parc― va ser construït arrel de l’esmentada remodelació de la zona durant els noranta, en vistes a la celebració del 
Fòrum. Finalment, tot al llarg de la costa de ponent s’eleva el sector més nou, anomenat “Front Martítim”, format per 5 
illes amb habitatges i una zona industrial rehabilitada. 
10

 El projecte del Fòrum de les Cultures s’idea als anys noranta, arran de l’“èxit” dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92 com 
a projecte expansionista integrat en el marc de l’organització i celebració d’un macro esdeveniment. L’Ajuntament idea 
doncs un nou projecte a gran escala, una Exposició Universal a la ciutat de Barcelona per a l’any 2004, però al no tenir 
l’acceptació del BIE ―l’Oficina Internacional de Exposicions― comença a treballar en una nova idea que els permeti dur 
a terme el projecte que persegueixen: la salvatge remodelació urbanística del litoral nord de la ciutat de Barcelona per 
“higientizar” la zona, revaloritzar el sòl i seguir treballant en un determinat sentit la imatge de la ciutat. Aquest és doncs un 
dels origens del Fòrum de les Cultures 2004.  Per aprofundir en aquesta tesi, recomano la lectura de: VVAA (2004): La 
otra cara del Fòrum de les Cultures S.A., Barcelona: Edicions Bellaterra [en línia] enllaç 

http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/editorial/una-capital-en-transformacio/�
http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/FOTUT%202004X.pdf�
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L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'organització d'aquest macroesdeveniment 

internacional, va dur a terme una radical remodelació de la zona amb un pla urbanístic altament 

polèmic i de gran impacte ambiental i sociocultural, en un cas alarmant de gentrificació. 

Tradicionalment el districte de Sant Martí havia estat considerat una zona perifèrica i secundària de 

la ciutat, de poc valor estratègic. En aquest sentit, amb la remodelació del barri de Diagonal Mar i el 

Parc del Fòrum —i la reestructuració de les Glòries i el 22@— l’Ajuntament volia transformar la 

zona per tal d’articular un nou centre d’interès de la ciutat entorn la innovació empresarial i 

tecnològica, apostant paral·lelament per incentivar determinades formes populars de consum i oci 

—centres comercial— així com nous habitatges per a famílies amb un nivell adquisitiu mitjà i alt. 

Tots aquests factors condicionen fortament el perfil de població que trobem al barri11

El nivell d’instrucció al barri és força elevat

. El perfil 

demogràfic majoritari és el d’una població adulta, pel fet que la remodelació urbanística ha generat 

un increment important de nous habitatges ocupats per parelles. Així, l’índex de sobreenvelliment 

està molt per sota del global del districte i la tipologia de llar més comuna és la de dues persones 

adultes vivint soles. La població és majoritàriament de procedència catalana.  

12, la taxa d’atur és força significativa ―ronda 

l’11%―, però la renta familiar disponible (RDF) és de 123,4 13

Pel que fa a la salut cultural, percebem que en la present estructuració urbanística del barri 

no s’han pres mesures per afavorir el dinamisme social i cultural, com tampoc s’ha fet lloc per la 

memòria històrica

, molt per sobre de la mitjana de la 

ciutat. La principal font de negocis s’articula entorn les empreses tecnològiques i vinculades al 

coneixement; també té un pes rellevant el sector immobiliari, el d’hostaleria —hotels de luxe i d’ús 

empresarial— i la venta al detall —Centre Comercial Diagonal Mar—.  

14: es tracta, doncs, d’un barri de curta trajectòria, amb uns inicis turbulents i un 

present abrupte, social i culturalment desestabilitzat. Així, en quant a equipaments, destaca el fet 

que no hi ha cap biblioteca ni teatre o espai d’exhibició que garanteixi l’accés a la cultura15

Pel que fa a la promoció social i associativa existeix solsament un casal de barri i no hi ha cap 

espai específic per joventut com tampoc per gent gran o per infants

.  

16

                                                            
11

 Per ampliar la informació sociodemogràfica i econòmica del barri podeu consultar l’Annex 2. 
12

 D’entre la població major de 16 anys, el 36,4% té estudis superiors ―CFGS o estud is universitaris― i només un 16,9% 
no té estudis. 

. En aquest sentit, destaca 

especialment l’absència d’un centre cívic o equipament similar al barri o en les seves proximitats; 

els centres cívics més propers són el CC Besòs i el CC de Can Felipa. En quant a l’activitat cultural, 

aquesta és de caire eventual i poc diversificada. L’oferta de cultura regular del barri és pràcticament 

nul·la, més enllà de les sessions cinematogràfiques del cinema multi-sala del centre comercial. Per 

13
 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona: Distribució de la renta familiar 2011 [en línia] enllaç 

14
 Sota el ciment de les noves construccions del barri s’amaga un territori testimoni d’una Barcelona recent però 

esborrada: la del barraquisme i la postguerra. 
15

 Sí destaca, en canvi, el nou museu de ciències naturals ubicat al recinte del Fòrum, l’anomenat Museu Blau. 
16

 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona (2009): Dades del barri Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou [en línia] enllaç 

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2011/rfbarris.htm�
http://w20.bcn.cat/opendata/Detall.aspx?lang=CAT&arbre=general&recurs=FITXA_BARRI69�
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altra banda, el recinte del Fòrum sí és un recinte força actiu en quant a usos culturals, ja que és 

emprat sovint per celebrar macrofestivals o grans esdeveniments ―poques vegades d’entrada 

lliure, però―  com ara el Primavera Sound, el Festival Cruïlles Barcelona, la Festa de la Mercè, la 

Feria de Abril, o concerts musicals d’assistència massiva.  

 

L’Eurorregió Pirineus Mediterrània 

Més enllà d’aquest marc territorial immediat l’activitat de La Central del Circ s’articula també i 

de manera important en base a un marc més ampli, conformat per l’eurorregió Pirineus-

Mediterrània. En l’actual pla director de l’equipament s’hi explica el per què de la importància 

d’aquest marc: «El territori Pirineus-Mediterrània té la particularitat de ser la seu d’una gran 

quantitat d’espais dedicats al circ: escoles, centres de creació, associacions de professionals, 

festival [...] en l’actualitat el projecte euroregional potencia la creació circense al territori mitjançant 

la coproducció d’espectacles i la seva circulació en difusió»17

L'Euroregió Pirineus Mediterrània neix a finals del 2004 com a projecte de cooperació política 

entre Catalunya, les Illes Balears, Aragó, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. L'objectiu de 

l'Euroregió és crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en 

la innovació i la integració social i econòmica del territori

. 

18

El circ ha estat tradicionalment bandejat per part de l’administració pública i infravalorat també 

dins el propi sector de les arts escèniques, segurament a causa de la falta d’institucionalització 

d’aquesta disciplina artística. L’auge del circ (tradicional) a casa nostra va començar a minvar 

durant els anys seixanta, degut, entre d’altres, a la implantació de la televisió a les llars, els 

profunds canvis socials de la societat espanyola en aquells anys i el propi «estancament d’artistes i 

empresaris [que] ja havien començat a provocar, al circ europeu, una crisi artística i econòmica que 

es va radicalitzar al final d’aquella dècada. [...] Així, el circ va perdre gran part del prestigi social i 

artístic de què havia gaudit durant segles»

. 

 

 

EL CIRC A CATALUNYA 

 

19

A causa d’aquesta crisi, fins fa ben poc la imatge generalitzada envers el circ encara es 

limitava als trets d’un circ tradicional molt caricaturitzat i devaluat. La seva percepció social ha 

arrossegat, doncs, durant dècades, el llast d’una crisi que li ha atribuïts prejudicis com ara la falta 

de professionalitat, la poca qualitat dels espectacles, la decadència dels recursos i la manca de 

renovació.  

. 

                                                            
17

 La Central del Circ (2012): Pla director 2013-14, p.28 
18

 Web oficial de l’Eurorregió: enllaç. 
19

 Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya: El circ als Països Catalans [en línia] enllaç. 

http://www.euroregio.eu/ca/preguntes-habituals�
http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=c381d5e5d74d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c381d5e5d74d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=31c2f63ca2378210VgnVCM10000�
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Tot i així, el circ contemporani neix amb una força singular al territori català, arran de la mort 

de Franco i amb la fi de la dictadura. El naixement i el desenvolupament del circ contemporani a 

Catalunya20 no es produeix en les carpes de circ, sinó «en el context de regeneració teatral i social 

que viu el país. Recollint el dens llegat del teatre independent, a partir de 1975 Catalunya 

experimenta un fort moviment de renovació de les arts parateatrals, al qual no és aliena la 

conquesta del carrer per part dels grups d'animació nascuts sota l'ègida d’Els Comediants»21

D’ençà d’aquests inicis, el circ català no ha parat de diversificar-se i enfortir-se. No és fins 

l’any 1999, però, que apareix la primera escola professional de circ a Catalunya, l’Escola Rogelio 

Rivel, situada al districte barceloní de Nou Barris. Amb tot, es tracta d’una escola de formació 

bàsica, de manera que, un cop finalitzats aquests primers estudis professionals els i les alumnes 

han de marxar a l’estranger si volen cursar estudis superiors i consolidar-se professionalment. 

Aquest buit en la formació, encara obert avui dia, constitueix un dels principals greuges cap als 

artistes de circ en comparació amb la resta de disciplines artístiques

.  

22

A tota Catalunya en l’actualitat hi ha aproximadament: 600 professionals del circ ―dels quals, 

la meitat estan associats a l’APPC―, 90 companyies

. 

Per aquesta i altres qüestions greus, encara per resoldre dins el sector, l’any 2008 es publica 

finalment el I Pla Integral de Circ, un document que inaugura el reconeixement institucional del circ 

a Catalunya i que té per objectiu enfortir el sector, tractant de donar resposta a aquestes 

mancances endèmiques que arrossega: manca d’espais de formació, assaig i creació; manca de 

reconeixement i recolzament cap als estudis de circ; escàs foment dels circuits d’exhibició; manca 

d’ajuts específics; etc. Des del passat 2012 i fins el 2015, el sector del circ estarà timonejat per una 

segona edició d’aquest Pla Integral de Circ. 

 

El sector en xifres 

23, 20 espais de formació continuada i 16 

centres dedicats al circ24. No és fàcil trobar dades precises i exhaustives sobre el sector, però 

sabem que l’any 2012  les representacions anuals de circ a les sales catalanes varen ser 268, molt 

per sota dels 810 espectacles de màgia, 1.154 de dansa o 8.553 de teatre en general. Malgrat això, 

comptabilitzant també les exhibicions fora de Catalunya, la xifra augmenta fins 2.61825

                                                            
20

 El considerat primer espectacle de circ contemporani català és Tripijoc Joc Trip, un espectacle de pallassos i acrobàcia 
de la companyia Tràgica. Espectacle que preconitzarà el segell d’aquest primer circ contemporani a Catalunya, inspirat en 
el carnaval, el teatre independent, la festa popular i el teatre de carrer, tot un seguit de manifestacions reapropiades 
després d’un llarg període de privació i censura. 

. Això es 

21
 Jané, Jordi i Puig, Marcel·lí (2008): Estudi sobre la formació circense a Catalunya [en línea] enllaç, p. 22 

22
 Per aprofundir-hi recomano la lectura de l'Informe del CoNCa (2012): L’estat actual de la formació de circ a 

Catalunya.Propostes de recorreguts formatius [en línia] enllaç. 
23

 Destaca l’increment del nombre de companyies de l’any 2012 respecte el 2010, quan, segons les dades del 
Departament de Cultura de la Generalitat el nombre de companyies de circ estava xifrat en 44. Aquest increment del 
200% es pot deure, més enllà de l’increment natural de companyies en dos anys, al fet que els paràmetres de 
comptabilització han canviat, flexibilitzant-se. 
24

 Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya: II Pla integral de Circ 2012-2015 [en línia] enllaç. 
25

 Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya: Estadístiques culturals de Catalunya 2012 [en línia] enllaç 

http://www.apcc.cat/files/file_101.pdf�
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/002/869/original/Layout_Informe_circ_online.pdf�
http://comissioformaciocirc.files.wordpress.com/2012/11/ii-pla-integral-de-circ.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Estad%C3%ADstiques/Estadistiques%20Culturals_WEB2.pdf�
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deu, probablement, al fet que el circ català té més reconeixement i troba més oportunitats a 

l’estranger que al seu propi territori. Un dels escenaris habituals de les companyies catalanes és, 

en aquest sentit, França ―amb unes taxes de consum i pràctica de circ tradicionalment més 

sòlides. En quant al subgènere de circ més exhibit, les estadístiques del Departament de Cultura de 

l’any 2010 assenyalen els pallassos amb un 42,2%26

L’any en que s’inaugura La Central del Circ ―en les seves instal·lacions provisionals― és el 

mateix en que es posa en marxa el primer Pla Integral de Circ (2008-2011)

.  

Pel que fa al consum cultural, les últimes dades de que es disposen són de l’any 2006 i 

estableixen que a l’àrea metropolitana 475,1 milers de persones han estat consumidores de circ, 

poc menys que els 480,2 de dansa, però molt per sota dels 1.667,9 de teatre. A nivell territorial, el 

segon lloc pel que fa al consum de circ l’ocupen les comarques gironines amb 108,4 milers 

d’espectadors, seguides de lluny pel Camp de Tarragona amb 64,4.  

A Barcelona no hi ha cap espai amb un programació regular dedicada al circ. Arran de 

l'aplicació del II Pla Integral de Circ, però, s'han engegat les negociacions per tal que entre 2013 i 

2015 s'obri un equipament amb aquesta finalitat. Actualment els principals escenaris de circ són 

fonamentalment l’Ateneu Popular de 9Barris i l’espai autogestionat La Nave (antiga Makabra). Als 

últims anys però, equipaments com el Mercat de les Flors han començat a oferir una programació 

força estable de circ nacional i internacional, així com també ha crescut la presència del circ en 

festivals com el GREC o la Festa de la Mercè.  

 

 

DE L'OBLIT INSTITUCIONAL ALS PLANS INTEGRALS DE CIRC 

 

27

Es tracta d’un document signat per l’APCC i el Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat amb un clar propòsit de donar solidesa i impulsar el sector, apostant 

especialment per la creació i la formació. Uns antecedents a l’elaboració d’aquest pla d’actuació els 

, un pla de xoc per a 

pal·liar l’oblit institucional cap a aquesta expressió artística. Així, és sota el paraigües d’aquest 

document pioner que La Central del Circ inicia el seu camí. Un document que tracta de constituir un 

marc de referència per tal que la formació, la creació, la producció, la difusió i la projecció 

internacional del circ puguin ser desenvolupades “en condicions”, de manera que es garanteixi un 

major i millor accés al circ.  

                                                            
26

 Si aprofundim en el perfil dels treballadors ―amb dades generals de l’àmbit de les arts escèniques― trobem que del 
gruix total, el 50% són artistes, el 24% ocupen tasques tècniques, l’altre 24,3% de gestió i administració, i l’1,7% restant 
s’ocupa dels serveis. Pel que fa al tipus de contractes, el 44,6% són fixos, el 41,7% eventuals i el 13,7% externalitzats. 
Finalment, el 58,7% del total de treballadors són homes. [a Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya: 
Estadístiques d’arts escèniques 2007-2010. Companyies de teatre, dansa i circ  [en línia] enllaç] 
27

 Consultar el I Pla Integral de Circ (2008-2011) aquí. 

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/Companyies_2007_2010.pdf�
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/file_167.pdf�
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podem trobar, en l’àmbit municipal, en la configuració del pla estratègic de cultura de la ciutat de 

Barcelona l’any 2006, on trobem un diagnòstic de l’estat del sector del circ a Barcelona.  

En aquest document hi trobem recollides les següents conclusions: 1) la concepció del circ 

com a àmbit artístic amb àmplies oportunitats de creixement i evolució; 2) el potencial de 

creixement en l’àmbit formatiu; 3) la necessitat d'articular espais de creació dinàmics i flexibles; 4) 

la importància de mantenir i enfortir la diversitat creativa de la ciutat; 5) l'oportunitat d'una major 

connexió del circ amb les polítiques de proximitat; 6) la idoneïtat del circ en el marc dels programes 

educatius, i 7) el natural cosmopolitisme del circ com a factor favorable a la ciutat en la seva 

voluntat de projecció internacional28

A nivell municipal, doncs, les polítiques culturals que fan de marc a La Central del Circ a data 

d’avui són les referents a la Xarxa de Fàbriques de Creació de la ciutat ―dins el Pla de Cultura 

2006― i a nivell autonòmic, la segona edició del P la Integral de Circ (2012-2015)

. 

A partir d’aquestes conclusions es fixen 5 reptes, el primer dels quals és promoure i donar 

suport a la creació. El segon, normalitzar la programació de la ciutat; el tercer, ampliar i millorar la 

formació; el quart, facilitar la difusió de circ a l’espai públic, i finalment, situar el circ en un espai 

destacat de les polítiques culturals de proximitat. Poc de després de projectar aquests reptes, 

l’Ajuntament, dins el marc d’articulació de la xarxa de Fàbriques de Creació, arrenca el projecte de 

La Central en col·laboració amb la Generalitat, i amb la implicació directa de la APCC. 

29, que referma la 

voluntat de seguir vetllant institucionalment pel desenvolupament del circ a Catalunya30

Així, decidim situar com a horitzó del projecte de recerca la qüestió del finançament, 

esbossant-ne ja la seva principal finalitat. Aprofundint en l'anàlisi del centre, però, subratllem també 

d’entrada una aparent llunyania i falta de comunicació amb el públic general. Al tractar-se d’un 

. 

 

PUNT DE PARTIDA 

 

La iniciativa d’aquest projecte neix com una proposta acadèmica que fem arribar a la direcció 

de La Central del Circ. Des de la primera reunió la qüestió del finançament es presenta com el 

principal problema al que ha de fer front La Central per acomplir la seva missió diàriament per tal 

d’assolir les seves previsions de consolidació per aquest any 2013 i el proper. 

                                                            
28

 Departament de Cultura. Ajuntament de Barcelona: Pla estartègic de Cultura. Nous accents 06. Informe de la taula de 
circ [en línia] enllaç. 
29

 Consultar el II Pla Integral de Circ (2012-2015) aquí. 
30

 Així ho sintetitza el llavors conseller de Cultura Ferran Mascarell: « L’any 2006 es va posar en marxa la idea d’elaborar 
un Pla Integral del Circ i dos anys després es va signar un acord entre l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya 
(APCC) i el Departament de Cultura. Fruit d’aquest pacte, el circ va quedar oficialment inscrit en la política cultural del 
país i, des d’aleshores, el sector, gràcies també a la cohesió al voltant de l’Associació, ha experimentat una consolidació 
que l’ha permès créixer i posicionar-se en el panorama circense internacional. Aquest segon Pla Integral del Circ que ara 
presentem constitueix un nou impuls en aquest sentit i és un altre bon exemple de vertebració d’una política cultural 
consensuada amb el sector» [a Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya: II Pla Integral de Circ 2012-2015 [en 
línia] enllaç, p.6] 

http://www.bcn.cat/plaestrategicdecultura/pdf/informes_taules/PEC_Informe_Taula_Circ.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/II%20PLA%20INTEGRAL%20DEL%20CIRC%202012-15.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/II%20PLA%20INTEGRAL%20DEL%20CIRC%202012-15.pdf�
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centre de creació, evidentment, es treballa prioritàriament per a un públic intern i inevitablement 

minoritari —artistes professionals, programadors, tècnics, etc.—. Tot i així, en comparació amb 

d’altres fàbriques de creació, apreciem que el projecte de La Central és força desconegut per part 

del públic —no professional—, fins al punt de ser mal o gens conegut per moltes de les persones 

aficionades i consumidores habituals de circ. 

D’aquesta observació en deduïm una problemàtica que té a veure directament amb la qüestió 

del finançament, i que fa conflictiva, d’una banda, la justificació política de la despesa pública i, 

sobre tot, dificulta enormement la recerca d’altres fons de finançament, tant convencionals —

patrocinis— com alternatives. És així com sorgeix el contrapunt necessari per a la consecució de la 

finalitat inicial del projecte: per buscar alternatives de finançament és indispensable apostar per 

l’obertura del projecte de La Central a nous públics, a través d’una forta campanya de comunicació 

i a través de la programació d’activitats específiques per aquests nous públics.  

És així com obtenim, doncs, un horitzó per al desenvolupament d’aquest projecte de recerca, 

sota una perspectiva i una metodologia, que persegueixen el diàleg entre la (activitat) cultura(l) i la 

seva dimensió social. I, des d’aquest marc, el festival se’ns planteja com un format molt idoni per 

materialitzar la recerca i desenvolupar el projecte. 

  

Experiències similars dins i fora de La Central 

 Fins el moment d’escriptura d’aquest treball, no es troben antecedents de realització d'un 

festival de característiques similars a les previstes per aquest projecte, dins La Central del Circ31. 

Revisant la programació oberta al públic des dels seus inicis ens adonem que en els últims dos 

anys aquesta ha anat minvant a causa de les mesures d'austeritat econòmica32. Al llarg d'aquests 

cinc anys d'activitat La Central ha programat, obertes al públic general: xerrades (Tertúlies de Circ); 

mostres de les residències artístiques (En ebullició); jornada de portes obertes (dins el TOP) i 

visites guiades (amb taller inclòs en el cas de les escoles); projecte anual de creació comunitària 

(amb el CC Besòs); tallers infantils i portes obertes a la creació (per inaugurar la nova seu), a més 

de coproduccions i col·laboracions en d'altres esdeveniments i festivals de la ciutat33

Més enllà de l’activitat de La Central, en l'àmbit de la ciutat de Barcelona, són dos els festivals 

íntegrament dedicats al circ que se celebren: el Festival Pobre Nou, organitzat per l’espai 

autogestionat La Nave (març) i el Festival de Circ a Les Corts (octubre). A la resta del territori català 

destaquen, per la seva afluència, la Fira de Circ Trapezi de Reus i el Festival Internacional de Circ 

.  

                                                            
31

 En el moment de publicació d’aquest treball, La Central ha realitzat dues accions solidàries per a recaptar 
fons, en una línia propera a la que s’explora en aquest projecte de recerca: “23F Tots al circ!” (febrer 2013) i 
“Up! Units pel circ” (juny 2013). 
32

 Consultar la Memòria d’Activitats de l’any 2012, pp 3-5, 23-24 i 38-39 
33

 Per ampliar aquesta informació recomano consultar les memòries d'activitats de La Central durant el període 2009-
2012. 
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Castell de Figueres. Amb tot, a Catalunya se celebren més d'una desena de festivals dedicats al 

circ34

Per a la gestió d’un equipament complex i amb un important volum d’activitat com és La 

Central, l’APCC va decidir dissenyar un model de gestió que combinés l’expertesa tècnica amb les 

veus pròpies dels professionals del sector. Així, el centre funciona sota un equip de gestió 

contractat, que treballa «amb una estreta relació amb la Junta de l’APCC» a través de «la 

realització de reunions periòdiques de amb [sic] gerència i direcció artística, així com la presentació 

d’informes quadrimestrals»

. 

 

 

L’ORGANITZACIÓ I L’EQUIP 

 

El projecte de La Central està dissenyat i gestionat per l’APCC a través de les seves diverses 

comissions i fonamentalment a través d'un equip gestor. L’APCC va ser creada l’any 2004 i d’ençà 

ha estat el principal interlocutor del sector amb l’Administració, com s’ha pogut veure en l’apartat 

sobre polítiques públiques. En aquest sentit, es tracta d’una iniciativa recolzada per un organisme 

especialitzat i amb una considerable representació sectorial.  

35

                                                            
34

 Podeu consultar-ne un recull a l'Annex 3. 
35

 La Central del Circ: Pla director 2013-2014 

. 

Tot i tractar-se d’un projecte de curta trajectòria, l’equip gestor de La Central ha anat variant 

força des dels seus inicis. En el present, les modificacions en l’equip respecte l’any 2011 visibilitzen 

les necessitats internes del centre així com l’adaptació forçada a les directrius polítiques i les 

retallades en el pressupost. D’aquesta manera, les previsions d’ampliació i diversificació de l’equip 

enguany s’han traduït en una reducció de la jornada de totes les treballadores, la supressió 

d’algunes figures i la incorporació de nous càrrecs específics. 

En aquest sentit, una de les novetats més significatives és la bipartició de la direcció en una 

gerència i una direcció artística, que passa a assumir les decisions relatives als continguts artístics 

del projecte i vetlla per aportar la perspectiva i proximitat sectorial. Per altra banda es creen les 

noves figures de dinamització i producció i recerca de patrocinis, en hores reduïdes, així com de 

tècnic/a de comunicació ―fins el moment d’aquest aspecte se n’ocupava directament l’APCC.  

Aquestes incorporacions lògicament enriqueixen i donen força al projecte tant a nivell de 

qualitat i idoneïtat de continguts, com pel que fa a la solvència econòmica i —molt important— la 

seva comunicació. Per altra banda, s’ha prescindit de bona part del personal tècnic, de manera que 

per a tot el centre només es disposa d’una persona —que n’és el responsable. Òbviament això té 

clares repercussions negatives en el desenvolupament normal de les pràctiques de circ, que estan 

fortament condicionades per qüestions d'infraestructura i seguretat.  
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Dit això, hem elaborat una taula que sintetitza i exposa els punts forts i els punts dèbils a què 

ha de fer front l’organització del projecte: 

 

Punts forts Punts dèbils 

• Re/coneixement sectorial 

• APCC principal interlocutor polític 

• Equip diversificat i competent 

• Equip avalat per la bona salut de l’activitat del 

centre 

• Dedicació específica a la comunicació 

• Dedicació específica a la recerca de 

patrocinis 

• Curta trajectòria del projecte 

• Inestabilitat de l’equip36

• Disminució dedicació laborals 

 

• Públic professional (usuaris del centre) poc 

afins a la institucionalització 

• Manca de personal tècnic i de seguretat 

 

 

 

EN RESUM... 

 

En els últims anys el circ a Catalunya ha abandonat l’oblit institucional en que es trobava i 

poc a poc s’han anat fent passes per superar el greuge comparatiu respecte la resta d’arts 

escèniques. Amb tot, l’excessiva dependència que comporta el model tradicional de finançament 

públic dificulta la viabilitat dels nous projectes en l’actual context de crisi i retallades 

pressupostàries. Aquest és, ara per ara, el principal problema a què ha de fer front La Central del 

Circ ―la fàbrica de creació de circ inaugurada l’any 2008 a Barcelona― per tal de poder acabar de 

consolidar el seu projecte. 

És molt necessari, doncs, repensar el model de finançament de la cultura per diversificar-lo i 

enfortir-lo, ja que no es tracta d’una problemàtica exclusiva d’aquest context de crisi com tampoc es 

restringeix al cas concret del circ. La qüestió del finançament (públic) de la cultura és un problema 

greu amb conseqüències reals i palpables per al global del sector. La proposta En equilibri vol 

explorar, en aquest sentit, les velles i noves metodologies i instruments de l’economia social i 

solidària per tal d’aplicar-les a l’economia de la cultura. 

Un projecte de festival com el que ens proposem dissenyar ha de servir, doncs, com a 

laboratori d’idees i pràctiques on experimentar i aprendre aquestes noves metodologies al temps 

que es posen en pràctica.  Alhora, el projecte creu en la necessitat vital d’acostar al públic general 

no sols el circ sinó també el projecte de La Central, per tal d’enfortir la seva missió de servei públic, 

                                                            
36

 Només durant el 2012, l’equip va experimentar tres canvis de gerència. 
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fer més sostenible la seva despesa i comptar amb la complicitat indispensable d’una comunitat afí 

més àmplia i sòlida. 

D’altra banda, el festival pretén transformar també la relació del territori on s’ubica La 

Central ―el Parc del Fòrum― amb la cultura i les persones que viuen a Barcelona , revitalitzant 

aquesta zona per potenciar-ne la seva reapropiació col·lectiva i pública. Creiem que Barcelona, una 

ciutat molt activa i culturalment potent, ha de recuperar vertaderament l’espai públic37

El circ és un sector de professionalització creixent que comença a ser reconegut 

institucional

 perquè 

aquest ―i no l’actual privatització― va ser el que la va constituir com un potent focus d’ebullició 

cultural, tal com s’ha exposat anteriorment.  

Aquesta transformació simbòlica de la zona Fòrum és crucial, a més, per comunicar i 

impulsar el projecte de La Central, així com per acostar-la al públic general, compensant la seva 

present invisibilitat geogràfica. Fer del Parc del Fòrum un territori de referència del circ dins la 

ciutat, seria un dels ambiciosos objectius a llarg termini d’aquest projecte. 

Així doncs, com s’ha tractat de posar de manifest en les anàlisis precedents, pensem que a 

Barcelona és moment de treballar fort pel circ, per no deixar que aquest despertar institucional ―i 

els esforços que l’han possibilitat― q uedin en paper mullat. Tenint de cara, doncs, la voluntat de 

l’Administració i les esperances del sector, cal aprofitar aquesta oportunitat per cercar i 

experimentar noves fórmules que permetin esquivar els entrebancs econòmics que llasten la 

cultura.  

38

                                                            
37

 Borja, Jordi (2011): “Espai públic i dret a la ciutat” a El dret a la ciutat, Barcelona: Institut dels Drets Humans [en línia] 

 i socialment, malgrat encara té greus mancances pel que fa a la formació i als circuits 

d’exhibició. Amb tot, l’aliança del circ amb la ciutat de Barcelona, més enllà dels canals oficials, es 

fa palesa amb força. El moment i el lloc són, doncs, idonis ja que d’altra banda ―i enllaçant amb la 

primera qüestió que exposàvem― Barcelona està acollint multitud de projectes que assagen 

respostes alternatives cap a aquesta situació de precarietat generalitzada des d’àmbits com 

l’aprenentatge i el coneixement, l’economia, la producció i el consum, la sanitat, i també la cultura. 

Amb un bon barem pel que fa als condicionants contextuals, finalment, pensem que l’equip 

de professionals que ha de timonejar aquest projecte respon també de manera positiva a aquest 

anàlisi avaluador inicial, fonamentalment per l’aval sectorial de l’APCC i el seu pes polític, la bona 

salut del centre, i per la diversitat, complementarietat  i solidesa dels perfils professionals de l’equip.  

 

 

 

 

enllaç;  López Petit, Santiago (2010): “Espai públic o espai de l’anonimat” a Barcelona Metrópolis, núm. estiu 2010 [en 
línia] enllaç. 
38

 A través fonamentalment del I Pla Integral de Circ 2008-2011 i la seva segona edició (2012-2015). 

http://www.observatoridesc.org/sites/default/files/publicacio_2.pdf�
http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/ca/page6ad2.html?id=23&ui=416�
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D
A

F
O

 

Debilitats Amenaces 

- Forta dependència del finançament públic 
- Inestabilitat 
- Target restringit (poc abast) 
- Falta de cohesió interna 
- Metodologies “alternatives” i implicació 
personal 
- Voluntarisme (desgast) 

- Desconeixement 
- Barcelona “saturada” d’ofertes culturals 
- Viabilitat econòmica i operativa 
- Ubicació perifèrica i amb poc teixit 
sociocultural 
- Manca de reconeixement social de l’etapa 
creativa 

Fortaleses Oportunitats 

+ Interès compartit usuàries i treballadores 
+ Servei indispensable i molt valorat (prof.) 
+ Alta ocupació del servei 
+ Implicació i motivació de l’equip 
+ Voluntarisme (compromís) 

+ Moment de reconeixement institucional 
+ Sector de professionalització creixent 
+ Creixent reconeixement social 
+ Barcelona culturalment molt activa 
+ Finançament com a problema global del 
sector cultural 
+ Cert creixement de les alternatives a 
l’economia capitalista (“aires de canvi”) 

 



 

 

II. LA DEFINICIÓ 
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A QUI? 

 

El projecte s'ha articulat en base a quatre grups heterogenis ―però categoritzables― de 

destinataris. El primer està conformat per joves i adults sense fills, d' entre 20 i 40 anys, residents a 

Barcelona o a l'àrea metropolitana i amb un nivell adquisitiu mitjà i mitjà-baix. Es tracta d'un grup de 

persones amb certa predominança femenina, amb un nivell d’estudis elevat però també amb una 

notable taxa d'atur i inestabilitat econòmica. En un tant per cent elevat són "consumidors/es" 

habituals de cultura en un sentit ampli. Dins aquest primer segment de públic també trobem un 

nucli sòlid conformat per persones que, dins el ventall de l’oferta cultural, estan interessades 

específica o especialment pel circ i, per tant, es relacionaran de manera més intensa amb el 

projecte. 

El segon grup està format per les famílies. És un grup altament heterogeni, conformat per 

nuclis familiars de diferents nivells adquisitius dins la ciutat de Barcelona i la seva rodalia. El seu 

perfil no és específicament el d’un consumidor cultural com tampoc de circ. Es tracta d'un col·lectiu 

de persones que s'acosten al projecte buscant una oferta d'entreteniment—majoritàriament—, 

educació i cultura. Des d'aquesta òptica doncs, sorgeixen dues mirades diferenciades dins aquest 

mateix segment: el festival com una activitat d'oci i entreteniment —més enllà del seu contingut, 

temàtica i format—, d'una banda, i el festival com una proposta pedagògica-cultural centrada en el 

circ  de l'altra.  

El tercer grup és aquell que conformen els i les veïnes del Parc del Fòrum. Per la seva 

situació geogràfica i els seus canals d'accés, aquest tercer grup no es limita a la població del barri 

de Diagonal Mar i Front Marítim sinó que també inclou persones del molt proper barri del Besòs. 

Això té clares repercussions en la heterogeneïtat del segment, que es diversifica i polaritza. Com 

s'ha vist anteriorment, el perfil de població del barri de Diagonal Mar està determinat per una 

important transformació urbanística recent que ha fet que dins una mateixa zona es trobin realitats 

socials i econòmiques força diferents1. A la vegada, el perfil de població del barri de Diagonal Mar 

en conjunt, poc es pot equiparar al del barri del Besòs, una zona conformada per famílies amb un 

nivell adquisitiu molt més baix i amb un univers sociocultural tradicionalment allunyat de la cultura 

institucionalitzada i dels circuits culturals majoritaris2

Finalment, el quart segment és aquell públic més directe i fidelitzat amb el projecte general de 

La Central del Circ: el públic professional. Es tracta d'un grup conformat per professionals diversos 

del sector: des d'artistes i companyies —usuari(e)s o no del centre—, programador(e)s i gestor(e)s 

culturals, director(e)s, professor(e)s i alumnes, fins a productor(e)s, periodistes i altres professionals 

vinculats/des al sector. Es tracta d'un públic la complicitat del qual és essencial per l’acompliment 

. 

                                                            
1
 El perfil demogràfic, social i econòmic del barri està descrit amb detall en l'Annex 2. 

2
 Destaca dins el barri del Besòs una gran comunitat de persones gitanes que viuen d'acord als paràmetres (tradicionals) 

de la seva ètnia i imprimeixen, doncs unes dinàmiques culturals territorials pròpies i característiques. 
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de la missió del centre i al qual s'accedeix per uns canals de comunicació més definits i 

institucionalitzats —i per tant, assumint un marge d'error i un risc menor. 

 

 

OBJECTIUS 

 

1. Incrementar l’autosuficiència econòmica 

1.1. Finançar la totalitat del festival sense 

recórrer a subvencions i/o ajuts públics 

1.2. Contribuir a la diversificació del 

finançament cultural per mitjà d'estratègies de 

l'economia solidària 

Avaluació: Mitjançant els controls d'ingressos, 

l'estat de comptes i el balanç pressupostari final. 

Avaluació: Organització a posteriori un 

seminari-taller obert per compartir i ampliar 

l’experiència; recollir-la en una publicació o 

plataforma d'accés obert; publicar tot els 

documents operatius del projecte perquè 

pugui ser objecte de crítica i aprenentatge, i 

model per al desenvolupament d’altres 

experiències similars. 

2. Obrir el projecte al públic general 

2.1. Incrementar la participació 

en activitats obertes al públic 

general que organitzi La Central 

dins (+30%) i fora  (+40%) de 

l'espai.  

2.2. Incrementar l’impacte i 

presència de La Central a 

Internet 

2.3. Consolidar una 

programació regular oberta al 

públic general 

Avaluació: Taquillatge. 

Registre de les xifres de 

taquillatge per espectacle i 

comparativa anual. 

Avaluació: Mitjançant els 

resultats del software de 

seguiment de l’activitat a les 

xarxes socials. El registre del 

nombre de visites al web i al 

bloc (i comparar-les). Medició 

d’impacte de La Central a 

Internet mitjançant software 

específic tipus MyObserver. 

Avaluació: Recuperar les 

col·laboracions amb festivals 

celebrats al Fòrum (p.e. 

Festival Cruïlles), consolidar el 

projecte de creació 

comunitària, ampliar els tallers 

eventuals a públic jove-adult 

amateur. 

3. Enfortir el projecte a nivell intern 

3.1. Transformar la gestió del Centre 3.2.Erradicar els problemes de convivència 

Avaluació: Celebració d'assemblea general 

posterior al festival per reflexionar-hi 

col·lectivament; comparar les actes de la 

primera i aquesta quarta assemblea per 

avaluar: grau de compromís de les usuàries 

amb el centre; percepció de La Central; nombre 

Avaluació: Sistema de seguiment col·lectiu de 

les tasques mitjançant graella i tauler de 

notificacions. Registre actes assemblees 

generals. Seguiment i buidatge del panell de 

queixes (peticions) i agraïments de les usuàries 

i treballadores. 
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d'assistents; valoració de l'experiència. Medició 

del seguiment al bloc. Avaluació per part de 

l'equip responsable del festival de la plataforma 

de comunicació virtual utilitzada; redacció d'un 

informe d'avaluació i un testimoni d'experiència. 

 

 

ELS EIXOS DEL FESTIVAL  

 

Aquest projecte s’articula a través de dos grans eixos temàtics: el circ i l'economia solidària. 

Eixos que s'entreteixeixen tant conceptual com materialment. El festival, en un sentit estructural, 

està constituït mitjançant els mecanismes de l'economia solidària, i en un sentit més "micro" es 

realitza a través de les diverses disciplines del circ contemporani. A la vegada, però, en aquest 

nivell micro, malgrat cada activitat s'articula  formalment a través del circ, també vehicula conceptes 

i metodologies pròpies de l'economia solidària. 

 

El circ i l’economia solidària 

Aquest desplegament temàtic és coherent i imprescindible per a la consecució dels objectius 

esmentats, ja que, per exemple, sense un desplegament pràctic i participatiu de les metodologies 

de l’economia solidària no podrà aflorar la complicitat que aquesta requereix per fer-se efectiva. En 

altres paraules, si les persones implicades ―organitzadors, artistes i públics― no comprenen i fan 

seves les implicacions d’articular un sistema de relacions econòmiques alternatiu, difícilment 

aquest, de base social, podrà ser articulat. O bé perdrà tot el sentit. Si el festival busca l’autonomia 

econòmica per una via social i col·lectiva és imprescindible que aquest sigui un dels temes centrals 

que abordi el projecte. 

D’altra banda, la raó de ser de tot el projecte, més enllà d’aquesta temptativa metodològica és 

l’aposta per consolidar la disciplina del circ dins la ciutat de Barcelona a través de la legitimació 

social de la seva fàbrica de creació, La Central del Circ, a la vegada que s’incrementa la 

participació del públic general en el projecte i la cohesió dels agents interns. És per això que l’altre 

eix temàtic fonamental ha de ser el circ. Perquè aquest és el pal de paller que sustenta tot el 

projecte. 

 

  

Què entenem per economia solidària? 

Hi ha un vertader garbuix terminològic pel que fa a la designació d’aquells sistemes 

econòmics alternatius a l’hegemònic: economia social, economia cooperativa, popular, comunitària, 

ecològica, humana, del bé comú, distribuïda, solidària, alternativa... Aquesta diversitat 
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terminològica evidencia certament que cadascun d’aquests termes desplega les seves pròpies 

especificitats i matisacions diferencials. Amb tot, designen pràctiques properes que moltes vegades 

remeten a un mateix nucli de sentit. 

  D’entre tot aquest ventall en el nostre cas hem escollit emprar el terme d’economia solidària 

perquè creiem que és el que millor s’ajusta a les intencions d’aquest projecte. En un article de tres 

economistes francesos pertanyents al grup de pensament econòmic ATTAC3

Carlos Askunze, membre de la REAS (“Red de Economía Alternativa y Solidaria”) d’Euskadi, 

diferencia l’economia solidària de l’economia social per una qüestió d’escala: «la Economía 

Solidaria viene configurándose en las últimas décadas como un movimiento social que reúne a un 

conjunto de organizaciones y actividades que, a lo largo de todo el planeta, están generando un 

pensamiento y una práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferentes facetas: 

producción, financiación, comercio y consumo. Se trata de un sector diferenciado (dentro de 

sectores o ámbitos más amplios como los delimitados por términos como Tercer Sector y 

Economía Social) suficientemente acotado y que va logrando un reconocimiento internacional cada 

vez mayor»

, s’exposa que la 

diferència terminològica principal entre l’economia solidària i l’economia social és que la darrera 

s’associa generalment a estructures econòmiques més institucionalitzades susceptibles d’adoptar 

les formes estatuàries de les mútues, cooperatives i associacions ―pròpies doncs del tercer 

sector―, mentre que l’economia solidària es planteja des d’una base jurídica diferent més flexible, 

dinàmica i oberta.  

4

Malgrat això, el fet és que una i altra designació són utilitzades de manera conjunta i fins i tot 

com a sinònims sovint intercanviables tal com podem observar en la publicació Hi ha una economia 

que és solidària de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) en què trobem la següent definició: «es 

tracta d’experiències econòmiques basades en l’autoorganització de les classes populars, que no 

persegueixen el lucre, sinó satisfer necessitats bàsiques i que s’organitzen des del suport mutu, el 

compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia. Per resumir encara més, podem definir 

l’economia social o economia solidària com el conjunt d’empreses i entitats que compleixen els 

requisits de propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social»

. 

5

 Totes aquestes aproximacions al concepte es queden, certament, en un pla genèric i és que 

es tracta d’un univers pràctic i conceptual molt ampli i heterogeni. Així, dins el marc de l’economia 

social i solidària podem trobar metodologies i eines ben diverses ―i disperses. Per a la realització 

. L’origen ―o, més 

aviat, l’extensió― del concepte d’“economia social i solidària” el trobem en el marc de la celebració 

el 2001 del primer Fòrum Social Mundial a Porto Alegre. 

                                                            
3
 Eme, Bernard et al. (2001): “Economía solidaria: ¿ ilusión o vía de futuro?” a ATTAC France [en línia] enllaç 

4
 Askunze, Carlos (2007): “Economía Solidaria” dins de G. Celorio i A. López de Muniain (coords.): Diccionario de 

Educación para el desarrollo. Bilbao: Ed. Hegoa, pp. 107-113 [en línia] enllaç 
5
 XES (2009): Hi ha una economia que és solidària [en línia] enllaç  

http://www.france.attac.org/archives/spip.php/spip.php?article3289�
http://www.economiasolidaria.org/files/ecosol_dic_ed.pdf�
http://www.xes.cat/docs/xs51017.pdf�
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d’aquest projecte s’ha efectuat un aprofundiment global en la matèria per posteriorment efectuar 

una tria ajustada als propis condicionants, dinàmiques i objectius.  

 

 

ESTRATÈGIA D’ACCIÓ 

 

En base als objectius que hem formulat, creiem que les estratègies d’acció han de ser diverses i 

complementàries. Malgrat això, hi ha una metodologia global que dóna coherència a la resta 

d’estratègies concretes i que ha estat dissenyada en base als principis rectors de l’economia 

solidària, als valors del cooperativisme, a les noves metodologies col·laboratives de treball i 

intercanvi de coneixements, a l’ideari del moviment per la cultura lliure i la recerca dels laboratoris 

culturals. Aquests en són, doncs, els trets i principis bàsics: 

 

- Centralitat de les persones 

- Horitzontalitat 

- Estructura de xarxa 

- Foment del procomú 

- Servei públic 

- Consens i anti-autoritarisme 

- Cooperació i co-responsabilitat distribuïda 

- Transparència i comunicació  

- Heterogeneïtat coherent  

- Compromís  

- Equitat, respecte i tolerància a les diferències 

- Integració del joc com a eina de treball 

 

Així, des del marc d’aquesta línia metodològica s’articularan estratègies concretes com ara una 

política de preus no privatius; una estratègia participativa pel que fa als agents veïnals6

                                                            
6
 Amb alguns dels quals ja hi ha un contacte establert a través del programa de creació comunitària que La Central 

articula conjuntament amb el Centre Cívic Besos. 

; una 

estratègia de públics, que respon a l’objectiu prioritari d’obrir el projecte de La Central al públic 

general; o una estratègia pedagògica d’aprenentatge continu i compartit entre les persones 

responsables del projecte, entre d’altres. Totes les estratègies de detall que s’articulen al projecte 

sorgeixen d’un desplegament coherent de la metodologia “mare”, fruit de la consecució i 

acompliment de cadascun dels criteris suggerits anteriorment. 
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Una  de les estratègies concretes que pren especial rellevància al projecte és, òbviament, 

l’econòmica7

Aquest model està plantejat a partir d’un nucli humà heterogeni que de manera horitzontal 

s’encarregarà de la coordinació i la producció del festival. Així, l’equip estarà integrat per: 4 

usuàries de La Central, 2 membres de l’equip gestor, 1 membre de l’APCC i el responsable tècnic 

del centre. Es tracta d’un equip de 8 persones amb perfils diversos i complementaris que hauran de 

 que com ja s’ha comentat, s’articularà en base a les dinàmiques i els instruments 

propis de l’economia solidària i social. Per altra banda, si l’estratègia comunicativa és sempre ―i 

cada vegada més― essencial, en aquest projecte es tractarà d’una peça indispensable per a la 

seva realització en cada una de les fases. Ens referim doncs, a una estratègia comunicativa tant 

interna com externa que forçosament haurà de ser diversificada i que exposarem amb detall en els 

propers punts referents a la producció del projecte.  

Finalment, per sobre de la resta d’estratègies concretes, per a aquest projecte és imprescindible 

la pròpia estratègia metodològica. Malgrat pot semblar una redundància, ens referim a la 

importància que té per aquest projecte posar l’accent en el com, en la manera com es desenvolupa. 

Un com que ha de ser coherent amb la metodologia que apuntàvem al principi i que, per tant, ha de 

tenir molt en compte i de manera constant el seu propi desenvolupament i la seva percepció per 

part de tot l’equip integrant. 

 

 

MODELS DE GESTIÓ 

 

En conseqüència a aquest plantejament, creiem que el model de gestió òptim per al festival 

és un model de gestió directa nodrit amb col·laboracions externes, basades en un intercanvi no 

monetari, com es veurà tot seguit. No es preveu, doncs, cap subcontractació convencional. Són 

diverses les raons que justifiquen aquesta tria. D’entrada, creiem que la gestió pròpia és la que 

millor s’adequa a les dimensions del festival. També és una opció coherent amb l’objectiu que té el 

projecte de cohesionar i consolidar l’equip humà que fa possible La Central, és a dir: l’equip gestor, 

la direcció i les usuàries. 

Com hem exposat en el desplegament de les estratègies, té una importància central la 

metodologia i el propi procés de desenvolupament del projecte. En aquest sentit, no es persegueix 

tant la solidesa i expertesa d’una gestió delegada com la cooperació i complementarietat de 

coneixements i aptituds d’un grup de persones compromeses amb el projecte. És per això que s’ha 

dissenyat un model de gestió coherent amb la macroestratègia que articula el projecte i d’acord als 

objectius establerts.   

                                                            
7
 Entenent “econòmica” des d’una perspectiva àmplia que incorpori les relacions no monetàries, el valor simbòlic de 

l’intercanvi i la dimensió humana de l’activitat econòmica. 
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treballar de manera conjunta, consensuada i amb responsabilitats distribuïdes. La tria dels 

membres es plantejarà de manera oberta en una assemblea general, amb una prèvia comunicació 

del projecte a totes les usuàries de La Central.  

Un cop constituït l’equip, aquest mantindrà una relació de diàleg i consens constant amb 

l’assemblea general. Així, més enllà d’aquest equip de coordinació, creiem que és essencial que 

totes les persones usuàries i treballadores de La Central hi participin ja que la finalitat del projecte 

els concerneix totalment. Si no es treballa conjuntament per  fer front a la fragilitat econòmica del 

projecte, es corre un alt risc de trobar-se amb la pèrdua de llocs de treball, pujada de taxes, 

devaluació del servei, malestar generalitzat, etc. D’altra banda hi ha la qüestió de la legitimació 

social d’aquest servei ofert a la comunitat artística. Obrir el projecte al públic general, fer-los 

partícips i còmplices de la creació artística, fer pedagogia i comunicar la creació de cric és 

essencial per poder mantenir la funció pública de l’equipament.  

I finalment hi ha una qüestió d’implicació i de compromís professional i personal. Els i les 

usuàries de La Central han de prendre consciència que la seva participació no es pot limitar a 

pagar la quota anual perquè no es tracta d’un servei privat, i perquè elles i ells en són els principals 

beneficiaris. Aquest és un punt sensible doncs hi ha una bona part de la comunitat circense que no 

es vol comprometre amb el manteniment d’unes instal·lacions tant costoses, ja que pensen que 

l’equipament sobrepassa les demandes que el sector efectuava i que, per tant, no és sostenible. 

Sigui com sigui, les xifres registren un índex d’ocupació molt alt8

A continuació podeu consultar la graella d’activitats prevista per al festival en un quadre 

resum previ a la seva explicació detallada: 

 que ha obligat fins i tot a establir 

unes franges d’ús per a regular l’afluència en determinades èpoques de l’any.  

Així doncs, el model de gestió respon especialment al tercer objectiu d’enfortir el projecte a 

nivell intern, aconseguint com a mínim els tres objectius específics que s’han establert. 

  

 

ACTIVITATS 

  

                                                            
8
 Segon les dades del Pla Director de l’any 2013, les inscripcions a les quotes anuals per a l’entrenament lliure varen ser 

130 l’any 2012 i l’ocupació mitjana de la sala d’entrenament és de 29 persones, arribant al límit d’aforament (35 persones) 
en moments d’alta afluència.  Pel que fa als forfaits de 5 dies l’any 2012 es van registrar un total de 300 usuaris i usuàries 
estacionàries. D’altra banda pel que fa a l’ocupació de les sales de creació, també ha crescut exponencialment amb un 
total de 226 dies d’ús amb un total de 16 residències [La Central del Circ (2013): Memòria d’activitats 2012, p. 9]. 
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  Interior exterior 

m
a
tí

 

10:30- 11:00 
 

  

Descobreix La Central 
Tot el recinte 
Visita guiada 
Gratuïta  

Recepció 
Bar +  
Parada (info., 
panell TROC i 
tiquets)  

 

11:00-11:30 
 

 

Descobreix La Central 
Tot el recinte 
Visita guiada 
Gratuïta  

 

11:30-12:00 (Títol per determinar) 
 
Sala d’entrenament 
Taller i joc infantil 
6 €* / 4 € 
 
 
 
* més esmorzar 

   

12:00-12:30 (Títol per determinar) 
 
Sala de posada en escena 
Joc per adults 
Gratuïta  

 

 (Títol per determinar) 
 
Auditori gran 
Mostra 
Gratuïta 

 

12:30-13:00  

13:00-13:30  

m
ig

d
ia

 

13:30-14:00     Recepció 
Bar +  
Parada (info., 
panell TROC i 
tiquets) 

 

14:00-14:30 Arrossada popular 
 

Sala d’entrenament 
Dinar 
5 € 

   

14:30-15:00    

15:00-15:30    

15:30-16:00     

ta
rd

a
 

16:00-16:30   Descobrint..les teles! 
 
Sala de creació rectangular 
Taller de circ per a adults 
5 € 

 Recepció 
Bar +  
Parada (info., 
panell TROC i 
tiquets) 

 

16:30-17:00    

17:00-17:30    

17:30-18:00    (Títol per determinar) 
 
Auditori gran 
Mostra 
Gratuïta 

 

18:00-18:30  Descobrint...l’acrobàcia! 
 
Sala de creació rectangular 
Taller de circ per a adults 
5 € 

Descobrint..el clown! 
 
Sala de creació petita 
Taller de circ per a adults 
5 € 

18:30-19:00  

19:00-19:30  

19:30-20:00     

n
it

 

20:00-20:30  Sala d’entrenament 
Bar +  
Parada (info., panell TROC i 
tiquets) 

    

20:30-21:00   (Títol per determinar) 
 

Sala de posada en escena 
Gran espectacle 
3,5 €* / 6 € 
 
*anticipada 

  

21:00-21:30     

21:30-22:00     

22:00-22:30      

  22:30-23:00  (Títol per determinar) 
 

Sala d’entrenament 
Swing guiat 
Gratuïta  

    

 

23:00-23:30      

23:30-02:00 

 Sala d’entrenament 
DJ 
Gratuïta  
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Descripció de les activitats per ordre cronològic: 

Visita guiada 
Títol de l’activitat: Descobreix La Central  
Espai i horari: Tot el recinte, 10:30 i 11h  
Durada estimada: 20’  
Preu: Gratuït 
RRHH: 1 persona 
Material i recursos necessaris: cap 
Pressupost estimat:  0 € 
 
En base al segon gran objectiu del projecte, s’aprofitarà l’ocasió per no sols mostrar les 
instal·lacions sinó sobretot donar a conèixer la tasca del centre i sensibilitzar sobre la importància 
de l’etapa d’assaig i creació artística. 
 

Taller i joc infantil 
Títol de l’activitat: Per determinar 
Espai i horari: Sala d’entrenament, 11:30 a 13h 
Durada estimada: 1h30’  
Preu: 4 € / 6 € (inclou esmorzar*) 
RRHH: 6 artistes 
Material i recursos necessaris: fons de material de La Central 
Pressupost estimat:  0 € 
 
Tant el taller com el joc giraran entorn el valor del procés de creació artístic, el descobriment del 
circ i les seves disciplines i l’aprenentatge mitjançant el joc. Es formaran grups d’un màxim de 15 
nen(e)s per cada tallerista. Les persones responsables dels tallers participaran de manera 
voluntària a canvi de la formació gratuïta en un curs intensiu de sobre pedagogia del circ, circ social 
i el joc com eina d’aprenentatge cooperatiu, programat expressament com a activitat de preparació 
del projecte.  

Joc per adults 
Títol de l’activitat: Per determinar 
Espai i horari: Sala de posada en escena, 12 a 13:30h 
Durada estimada: 1h30’  
Preu: Gratuït 
RRHH: 2 persones (1 coordinador + 1 presentador) 
Material i recursos necessaris: cartolines i material tècnic de la sala (micròfon i sonorització) 
Pressupost estimat:  0 € 
 
Es tracta d’una dinàmica de grup que funciona a través de la simulació d’un concurs televisiu de 
participació popular tipus Banda Ampla (Tv3) però amb més teatralització. L’objectiu del joc és 
facilitar que un gran grup heterogeni de persones intercanviïn opinions i arribin a consensuar una 
sèrie de decisions o conclusions compartides sobre un tema. En aquest cas el tema serà, d’acord 
amb la finalitat del projectes, el finançament de la cultura. Es tracta d’una activitat orientada no 
exclusivament però sí especialment als professionals del sector per la seva implicació directa amb 
la problemàtica. Així doncs, es farà un esforç especial per convidar a participar en la iniciativa a 
agents culturals actius i potencialment interessats ―de dins i fora del sector del circ. Tot i així, la 
voluntat és diversificar la participació també cap a altres persones interessades però no 
professionals (públics, etc.) per tal s’hi puguin veure reflectides totes les postures. Aquesta 
dinàmica està basada en el projecte Who Wants To Be del col·lectiu britànic The Peolpe Speak.   

http://thepeoplespeak.org.uk/�
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Mostra 
Títol de l’activitat: Per determinar 
Espai i horari: Auditori gran del Parc del Fòrum (exterior), 12 a 13:30h  i de 17:30 a 19:30h 
Durada estimada: 1h30’  i 2h 
Preu: Gratuït 
RRHH: 1 tècnic de so + 5 artistes/ cies. ; 1 tècnic  de so + 5 artistes/ cies. 
Material i recursos necessaris: fons de La Central, material dels artistes i equip de so 
Pressupost estimat:  500 €  
 
La mostra té l’objectiu d’oferir un conjunt de peces en procés de creació d’artistes que treballen a 
La Central. En la línia de sensibilitzar el públic sobre la importància i el reconeixement de la 
creació, la mostra no sols té un paper d’exhibició sinó també pedagògic i comunicatiu. Els artistes 
que ho vulguin actuaran de manera gratuïta entenent la mostra com una oportunitat de provar 
davant el públic les seves creacions i poder recollir opinions i establir-hi un enriquidor diàleg. Les 
mostres seran coordinades per dos artistes que voluntàriament s’ocuparan de gestionar i 
cohesionar les 8 artistes o companyies restants que s’inscriguin per participar a la mostra. Pel que 
fa al tècnic de so, està previst articular un conveni de cooperació educativa amb el Màster de 
Sonologia de l’ESMUC per tal d’establir un programa de participació amb les companyies residents 
de La Central per poder realitzar la seva pròpia recerca i experimentació, a mode d’intercanvi per la 
seva col·laboració amb el festival. 

Dinar: arrossada 
Títol de l’activitat: Arrossada popular 
Espai i horari: Sala d’entrenament, de 14 a 15:30h 
Durada estimada: 1h30’ m aprox. 
Preu: 5 € 
RRHH: (persones de l’AVV) 
Material i recursos necessaris: material de l’AVV. 
Pressupost estimat:  0 €  
 
En col·laboració amb el taller de cuina de l’Associació de Veïns del Barri de Diagonal Mar,  
s’organitzarà per dinar una gran arrossada popular que es cuinarà a l’exterior i serà servida dins la 
sala d’entrenament, habilitada amb taules i cadires de l’associació. Aforament màxim: 150 
persones. Tots els ingressos seran per l’AVV amb qui s’ha pactat l’establiment d’un preu popular i 
la gratuïtat dels àpats de totes les persones organitzadores. Pensem que és una bona manera de 
“fer barri”, compartir la festa amb els veïns i les veïnes i animar-les a que coneguin el projecte. 

Taller de circ per adults 
Títol de l’activitat: Descobrint...! 
Espai i horari: Sala de creació rectangular, de 16 a 17:30h  i de 18h a 19:30h  / Sala de creació 
petita, de 18h a 19:30h   
Durada estimada: 1h30’ m  
Preu: 5 € 
RRHH: 3 (aèris) + 3 (acro) + 2 (clown) 
Material i recursos necessaris: material de La Central 
Pressupost estimat:  0 €  
 
Aquests tres tallers per adults de nivell inicial tenen l’objectiu de descobrir tres de les disciplines 
més populars del circ.  El primer taller estarà dedicat a les tècniques  aèries bàsicament les teles, el 
trapezi i el cèrcol aeri. El segon se centra en l’acrobàcia, i més concretament en l’execució de 
figures per parelles. I finalment, el tercer taller està dedicat al clown. Les talleristes, usuàries del 
centre, realitzaran el taller voluntàriament beneficiant-se a canvi de la gratuïtat d’una masterclass 
especialitzada en la pedagogia de cadascuna de les disciplines. 
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Gran espectacle 
Títol de l’activitat: Per determinar 
Espai i horari: Sala de posada en escena, de 20:30 a 22:00h 
Durada estimada: 1h30’ m aprox. 
Preu: 5 € 
RHH: per determinar 
Material i recursos necessaris: per determinar 
Pressupost estimat:  450 €  
 
Espectacle central del festival. Es tracta d’una producció que serà creada específicament per 
l’ocasió a partir del treball conjunt d’una de les companyies usuàries de La Central i els alumnes de 
l’escola Rogelio Rivel. Es tracta d’una iniciativa que vol sensibilitzar al públic general envers el 
treball artístic que hi ha darrera l’exhibició i la importància de l’aprenentatge compartit i la 
cooperació interartística. La convocatòria per a presentar un projecte serà oberta a totes les 
usuàries de La Central i la companyia seleccionada gaudirà tant de la gratuïtat de la quota anual 
com de la cessió de l’espai de creació durant un període de residència de 4 setmanes en les que 
treballaran conjuntament amb un grup reduït d’alumnes de l’escola de circ.   

Swing guiat 
Títol de l’activitat: Per determinar 
Espai i horari: Sala d’entrenament, de 22:30 a 23:30h 
Durada estimada: 1h 
Preu: Gratuïta 
RRHH: (2 membres de BCNSwing) + tècnic de so 
Material i recursos necessaris: equip de so 
Pressupost estimat:  0 € (s’aprofitarà el mateix equip llogat per les mostres) 
 
Dos membres de l’associació BCNSwing dinamitzaran una sessió d’aquesta modalitat de ball que 
en els últims temps s’ha popularitzat i estès especialment a Barcelona. A canvi de la seva 
participació voluntària, La Central oferirà als membres de l’associació unes sessions de 
perfeccionament acrobàtic amb un professional especialista. 

DJ 
Títol de l’activitat: Per determinar 
Espai i horari: Sala d’entrenament, de 23:30h a 02h 
Durada estimada: 2h30’ 
Preu: Gratuïta 
RRHH: Per determinar 
Material i recursos necessaris: equip de so 
Pressupost estimat:  0 € (s’aprofitarà el mateix equip llogat per les mostres) 
 
Sessió de música enllaunada per tancar la festa. 
 

Més enllà de les activitats descrites, tot al llarg del dia, com es pot observar a la taula, hi 

haurà servei de bar a l’entrada de les instal·lacions, així com una parada ―o probablement, el 

mateix mostrador de recepció― com a punt informatiu i de venta dels tiquets (tant de les activitats 

com del dinar).  L’espai d’informació també serà ocupat pel Panell de Troc, una iniciativa per 

fomentar el reciclatge de material i l’intercanvi de recursos relacionats amb el món del circ tant entre 

els i les usuàries de La Central com persones externes que vulguin aprofitar per realitzar 

intercanvis. Al panell quedaran registrades les demandes i les ofertes, així com el contacte dels 

participants per tal de poder efectuar els intercanvis que no han de ser estrictament materials.  

Pel que fa al bar, estarà gestionat per una comissió d’usuàries del centre, que 

s’organitzaran en torns i  s’ocuparan tant de la comanda com del transport i el servei. A part 
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de begudes se serviran esmorzars i entrepans per sopar. El treball no serà remunerat 

econòmicament però es compensarà amb la gratuïtat de la quota anual i algun altre 

avantatge a pactar. El servei de neteja també s’organitzarà a través d’una comissió amb les 

mateixes condicions, que treballarà durant tot el dia i el dia després per restablir les 

condicions de les instal·lacions.  

 



 

 

III. LA PRODUCCIÓ 
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PLANIFICACIÓ 

 

El cronograma que hem elaborat mostra la planificació de les principals tasques necessàries 

per desenvolupar el projecte. Com demostra la representació gràfica, la planificació s'ha vist 

condicionada per la dedicació no exclusiva dels membres de l'equip i pel treball simultani per 

comissions (colors), fet que afavoreix la dilatació en el temps i que no evita l'encavallament de 

tasques. Així, la planificació s'ha desplegat setmanalment en un període de prop de 6 mesos abans 

de la data fixada per a la realització del festival, i un mes i una setmana després d'aquest. Per tal 

d'afavorir l'agilitat en l'ús de l'eina, s'ha treballat per mitjà de desplegables per permetre mostrar o 

no mostrar el detall de les tasques implicades per cada activitat o tasca general i els seus temps 

respectius. D'aquesta manera, recomanem consultar l'enllaç per una visualització interactiva del 

diagrama. Amb tot, en l'annex 4 es troba desplegat tot el cronograma en detall. 

 

Consultar cronograma (amb desplegables) 

 

ESTRUCTURACIÓ DE L'EQUIP 

 

L'equip que gestionarà el projecte, com ja s'ha exposat, serà creat a partir de la participació 

de dues persones de l'equip gestor de La Central (la tècnica de producció i la tècnica de 

comunicació), el responsable tècnic del centre, un membre de la direcció de l'APCC i quatre de les 

artistes-usuàries que assumeixin aquest compromís voluntari —però que veuran recompensada en 

forma de troc. Com hem exposat més amunt, pel propi sentit del projecte té una importància vital el 

desplegament d'una certa metodologia coherent, que no subordina el procés de desenvolupament 

del projecte al seu resultat final.  

És per això que, com ja s'ha apuntat abans, no es persegueix tant la solidesa i expertesa 

d’una gestió externa, delegada, com la complementarietat de coneixements i aptituds d’un grup de 

persones que treballen cooperativament i des d'un fort compromís amb el projecte. S'intenta 

treballar, doncs, des d'una orientació prioritària cap a la persona però sense oblidar l'orientació cap 

a les tasques. Així, l'estructura organitzativa de l'equip planteja un nucli humà heterogeni articulat 

des d'una lògica horitzontal i oberta. Oberta en el sentit de transparent i també en el sentit que 

l'equip coordinador treballa en representació de l'assemblea general de persones usuàries i 

treballadores de La Central i, per tant, aquest equip no ostenta l'exclusivitat de la gestió i realització 

del festival.  

Com es pot observar al cronograma, en la planificació de tasques s'ha previst el treball de 

l'equip per comissions. En total s'han previst 3 comissions estructurades a favor de la diversitat i la 

complementarietat en base als perfils de cada una de les integrants de l'equip. Malgrat no es tracta 

d'un equip molt nombrós, s'ha pres aquesta decisió degut a la dedicació parcial i voluntària dels 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkBXMZG-JLeldGN1UWNScVJsWHpPN1FacGxybUtkOWc&usp=sharing�
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seus membres, per poder facilitar el treball conjunt. Paral·lelament al treball per comissions, però, 

són molt importants la comunicació i el treball conjunt de tot l'equip, que cristal·litzarà en un mínim 

d'una reunió mensual. Amb tot, el diàleg entre comissions haurà de ser fluït i constant, doncs la 

interdependència és absoluta. Per tot això, s'ha previst l’ús d'una plataforma de comunicació virtual 

(amb missatgeria inclosa) per al treball en comú de tot l'equip, on s'anirà desenvolupant i 

testimoniant els avanços i les problemàtiques setmanals de cada comissió. La via de comunicació 

prioritària serà doncs aquest canal virtual, per tal d'agilitzar la comunicació interna i evitar 

malentesos i conflictes entre els i les diferents integrants de l'equip. 

 

Comissió α 

Integrants: tècnic responsable + tècnica de producció + artista 1 

Funcions assignades:  

• Gestió íntegra de les següents activitats: 

- Gran espectacle 

- Mostra 

- Swing guiat i DJ 

• Suport tècnic a la resta de comissions 

 

Comissió β 

Integrants: artista 2 + artista 3 (+suport puntual de la tèc. de producció) 

Funcions assignades:  

• Gestió íntegra de les següents activitats: 

- Taller i joc infantil 

- Joc per adults 

- Taller per adults 

 

Comissió γ 

Integrants: tècnica de comunicació + artista 4 + membre de l'APCC 

Funcions assignades:  

• Gestió íntegra de les següents activitats: 

- Visita guiada 

- Estant informatiu 

- Dinar 

- Servei de bar i neteja 

• Disseny i desenvolupament del pla de comunicació 

• Suport en termes de comunicació a la resta de comissions  
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Aquesta és doncs esquemàticament l'estructura organitzativa del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquest esquema se’n deriva el següent funcionament intern: 

• El nucli de l’equip és l’assemblea general com a òrgan representatiu de totes les 

treballadores i usuàries de la Central. De l’assamblea general neix l’equip coordinador, 

que mantindrà contacte periòdic amb aquesta i comunicarà i recollirà la informació de 

seguiment i desenvolupament del projecte.  

• L’equip genuïnament treballa per comissions però es reuneix periòdicament en 

reunions d’avaluació, seguiment i decisió col·lectiva. 

• Cada comissió té unes activitats assignades (producció de les exhibicions; producció 

de les activitats formatives, i producció de les activitats complementàries) però hi ha 

una sèrie de funcions específiques més enllà de les activitats que són dutes a terme 

per: 

- Comissió α (sota coordinació de la tècnica de comunicació) 

 Assessorament i suport comunicatiu 

 Pla de comunicació 

- Comissió γ (sota coordinació del responsable tècnic ) 

 Assessorament tècnic 

 

• Així mateix, el global de l’equip sota la coordinació de la tècnica de producció ―i amb 

estreta col·laboració i suport de la direcció de La Central― s’ocupa de la gestió 

administrativa i la gestió econòmica del projecte.  
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PLA DE COMUNICACIÓ 

 

A. Conceptualització del Pla 

 

El segell: Identitat i imatge 

El segell del festival està travessat per dos nuclis de sentit fonamentals: el circ i la 

sostenibilitat. A partir d'aquests dos grans pols es despleguen tota una sèrie de valors i símbols, 

alguns dels quals llistem tot seguit: 

• Creativitat  

• Dimensió social 

• Equitat 

• Solidaritat 

• Equilibri 

• Transparència 

• Procomú 

 

Aquests són, doncs, alguns dels valors clau que configuren la identitat del projecte, que es 

volen fer presents tot al llarg del seu desenvolupament i ésser representatius de la seva imatge. 

Per aprofundir en aquesta dimensió simbòlica del segell, recomanem recuperar els punts "Els eixos 

del festival" i "Estratègia d'acció" del capítol anterior. Amb tot, a continuació hem desplegat 

sintèticament les pautes comunicatives referents a la imatge del projecte en un quadre que ha de 

servir de guia per assegurar la coherència i la cohesió de totes i cadascuna de les accions 

comunicatives del projecte. 

 

IMATGE 

valors llenguatge1 gràfica 

• Creativitat  

• Dimensió social 

• Compromís 

• Equitat 

• Solidaritat 

• Equilibri 

• Transparència 

• Procomú 

• No sexista  

• Simplicitat i claredat 

• To proper però formal 

• Adequació 

• Complicitat 

• En català 

• Atent a la diversitat 

• Concís  

• Ús de la plantilla gràfica 

• Incloure 2 logos (La 
Central + En equilibri) 

• Lletra en negre 

• Destacats en negreta 

• f. Helvetica; cos general 
12pt; p. justificat; 
interliniat 1'5 

• Visualitat prioritària 

• Imatges comprimides 
per Web (mai pixelades) 

                                                            
1
 Es preveu la redacció d'un breu manual d'estil per tal de facilitar la descentralització de la comunicació tot mantenint una 

"veu" unificada i identificable. 
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• Imatges lliures de drets 
o amb permís autor/a 

• Comunicats oficials amb 
membret/capçalera 

 

Objectius 

Els principals objectius del pla de comunicació del festival són: 

• Articular una xarxa de complicitat entre el públic (tots 4 segments) i La Central a curt i a  

llarg termini 

Justificació: 

- Dependència del finançament (funcionalitat) 

- Ampliació de públics 

- Promoció del circ i la cultura 

- Legitimació de la despesa pública 

- Major visibilitat 

- Consolidació del projecte i solidesa 

• A nivell intern, aprendre a parlar i a escoltar-nos. Subratllar la pràctica del diàleg. 

Justificació: 

- Coherència metodològica 

- Cohesió de l'equip 

- Facilitació del model de gestió 

• Desplegar una forta estratègia de comunicació interna per fer possible el model de gestió 

plantejat en capítols anteriors, basat en l'assemblearisme, la responsabilitat distribuïda, la 

intercooperació i l'horitzontalitat. 

Justificació: 

- Coherència metodològica 

- Operativitat de l'equip i les seves dinàmiques 

- Voluntarisme i troc (en que es basa la producció del festival) 

- Necessària implicació de les usuàries 

- Transparència 

- Teixit social, cohesió i comunitat 

• Difondre els valors des dels quals treballa el projecte i contribuir a contribuir a fer-los créixer 

Justificació: 

- Coherència ètica del projecte 

- Enxarxament i ampliació dels vincles comunitaris 

• Contribuir al desenvolupament de l'economia i les pràctiques del procomú 

Justificació: 

- Autoaprenentatge 
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- Difusió 

- Solidesa professional 

- Desplegar alternatives davant la precarietat 

- Repensar el model de finançament públic d'una pràctica més sostenible 

 

 

Destinataris 

Hi ha dos grans grups de destinataris d'aquest pla de comunicació: el públic extern i l'intern. 

Començarem per l'extern. Com vam exposar en el capítol anterior, el projecte s'ha articulat en base 

a quatre grups heterogenis de destinataris. El primer [seg. 1] està conformat per joves i adults 

sense fills, d' entre 20 i 40 anys, residents a Barcelona o a l'àrea metropolitana i amb un nivell 

adquisitiu mitjà i mitjà-baix. El segon grup [seg. 2] està format per les famílies de Barcelona i/o 

l'àrea metropolitana interessades en propostes d'oci i culturals. El tercer grup [seg. 3]  és aquell que 

conformen els i les veïnes del Parc del Fòrum. I finalment el quart segment [seg. 4]  és aquell 

conformat pels professionals del sector. Per tal d'ampliar-ne la descripció recomanem recuperar el 

punt "A qui?" del segon capítol del projecte.  

Tot seguit hem elaborat una graella amb les especificitats comunicatives de cada  un dels 

segments  de públic extern i que analitzem a través del sistema DAFO: 

 

 DAFO Diagnòstic 
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Debilitats Amenaces 

És un públic exigent i és difícil capturar 
la seva atenció. A nivell comunicatiu, 
però és fructífer sobretot perquè està 
habituat a la comunicació en entorns 

virtuals i les dinàmiques d'afinitat i 
participació activa que persegueix 

aquest projecte. 
 

Canal predilecte: Internet (arrelament 
xarxes especialitzades i creació de 

personalitat en les x. socials). 

- Invisibilitat actual 
- Marc de com. institucional 
- No presència xarxes afinitat (2.0) 
- Dificultat de distinció 
- Secundarietat del circ (arts esc.) 
- Associació circ = infants  

- Consumidor habitual de cultura 
- Cultura de l'espectacle 
- Sobresaturació de propostes cult. 
- Xarxes afinitat definides (com 2.0) 
- Més especialitzat que generalista 
- Menor disposició a pagar 

Fortaleses Oportunitats 

+ El circ està de moda 
+ Caràcter popular 
+ Receptivitat propostes "alternativ." 
+ Segell Fàbriques de creació 
+ Política de preus 
+ Programació (of. nocturna i tallers) 
+ Valors del projecte 

+ Consumidor habitual de cultura 
+ Heterogeni i ampli 
+ Informat 
+ Competent en comunicació 2.0 
+ Major predisposició assumir risc 
+  Consumidor molt actiu 
+ Minimització dels costos publi 
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Debilitats Amenaces 

És un públic comunicativament passiu 
però més disponible i receptiu. També 
és més convencional i per tant, menys 

arriscat.  
 

Canal predilecte: mitjans de comunicació 
convencional, publicitat gràfica a la via 
pública i entorns virtuals especialitzats 

per als infants 

- Invisibilitat actual 
- Manca d'oferta regular 
- Entreteniment no prioritari 
 

- Menor predisposició assumir risc 
- Cultura de l'espectacle 
- Major exigència 
- Alta oferta de prop. cult familiars 
- No autònom i + problemàtic 
- Familiaretat amb entorn 2.0 irreg. 
- Menor activitat a la Xarxa 
-Més influenciat pel mainstream 
- Disgust cap allò no convencional 
- Majors costos publicitaris 
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Fortaleses Oportunitats 

+ Marc de com. institucional 
+ El circ està de moda 
+ Caràcter popular 
+ Vincle tradicional circ amb infants 
+ Política de preus 
+ Programació intensiva matinal 

- Generalista 
- Consumidor molt actiu 
- Major disposició a pagar 
- Major fidelitat 
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Debilitats Amenaces 

És de bon tros el segment més arriscat. 
En primer lloc, perquè és un segment 
que més enllà de la zona geogràfica 
poques té en comú. Aquesta gran 

diversitat en els estils de vida, gustos i 
dinàmiques de consum fa complicada 

l'eficàcia comunicativa.  
 

Canals predilectes: És essencial 
treballar a partir del vincle territorial i 

diversificar les estratègies. Els entorns 
de comunicació d'aquest segment són, 
jeràrquicament: 1r: canals tradicionals 
(veg. seg.2); 2n. Comunicació directa 

verbal i presencial (essencial per 
afavorir la confiança i coimplicació), i  

Internet (veg. seg.1), i 3r: Internet (veg. 
seg.1) 

- Desconeixement mutuu 
- Manca d'identificació (recel) 
- Entreteniment no prioritari 
- Contrast culturals 
- Enfoc professional 

- Heterogeneïtat absoluta 
- Cultura de l'espectacle 
- Menor predisposició assumir risc 
- Manca interès cultura 
- Disgust cap allò no convencional 
- Major predisposició a la decepció 
- Dificil de localitzar a la Xarxa 
- Dispersió 
- Familiaretat amb entorn 2.0 irreg. 
- Més influenciat pel mainstream 
- Majors costos publicitaris 
- Disposició a pagar indeterminada 

Fortaleses Oportunitats 

+ Participació AAVV 
+Projecte creació comunitària 
+ Curiositat (efecte tafaner) 
+ El circ està de moda 
+ Credibilitat (marc institucional) 
+ Caràcter popular 
+ Vincle tradicional circ amb infants 
+ Política de preus 
+Valors 

- Generalista 
- Manca oferta cultural barri 
- Proximitat geogràfica 
- Potencialitat vincle comunitari 
 

 

S
e

g
m

e
n

t 
4

 

Debilitats Amenaces 

És el segment més accessible. Públic 
habitual, conegut i interessat. Amb tot, la 

proposta que se'ls planteja és 
innovadora i cal comunicar-la bé. 

Sobretot l'activitat especialitzada "Joc 
per adults". D'altra banda, es vol 

intensificar la presència als circuits 
especialitzats en entorns virtuals i 

accentuar la comunicació 
interprofessional més enllà del circ. 

 
Canal predilecte: ja existeixen uns 

canals de comunicació establerts però 
cal intensificar-los i diversificar-los 

aprofitant la riquesa de l'entorn digital. 

- Escàs lideratge 
- Marc de com. institucional 
- Ubicació geogràfica 
- Manca personalitat comunicativa  
- Participació feble xarxes d'af. prof.  

- Consumidor especialitzat 
- Altíssima exigència 
- Amplia oferta (captar interès) 
- Competència variable en com 2.0 
 

Fortaleses Oportunitats 

+ Visibilitat 
+ Afinitat i interès mutuu 
+ Programació especialitzada 
+ Proposta atractiva i "diferent" 
+ Concerneix a tot el sector (€ públic) 
+ Receptivitat propostes "alternativ." 
+ Segell Fàbriques de creació 
+ Marc de com. institucional 
+ Entorns comunicatius compartits 
+ Valors del projecte 
+Voluntat de crear xarxa 

+ Consumidor especialitzat 
+ Interessos pròpis (sinergies) 
+ Rutina professional 
+ Major homogeneïtat 
+ Més informat 
+ Major predisposició assumir risc 
+ Major disposició a pagar  
+ Consumidor molt actiu 
+ Minimització dels costos publi 

 
Pel que fa a la comunicació interna, els destinataris del pla són les treballadores i usuàries 

de La Central. En aquest cas, més que mai el rerefons de la comunicació és la co-implicació i la 

participació activa. Com hem indicat anteriorment en el punt referent a l'estratègia, entenem la 

comunicació no sols com l'eina necessària per fer arribar el projecte, sinó que n'és un dels pilars 

essencials. I en depèn tota la producció del festival. 
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 Perfil 

 

 
Es tracta d'un grup d'unes 140 professionals del sector cultural amb formacions i ocupacions diverses però que 
comparteixen la professionalitat en el camp de la cultura i el vincle amb el món del circ. La majoria dels i les usuàries 
resideixen dins la provincia de Barcelona malgrat també hi ha usuàries eventuals que majoritàriament provenen de 
França, Itàlia, Bèlgica i la resta de Catalunya i l'estat. Totes les usuàries són professionals del circ. Perquè fa als 
treballadors trobem un equip de 8 persones format per: la gerent, la directora artística, la cap de projectes, la 
responsable tècnic, la tècnic de producció, la tècnic de comunicació i la persona que fa el servei de neteja. Treballadores 
i usuàries responen a un perfil sociocultural proper, un nivell adquisitiu variable però en general en un rang mitjà (i mitjà-
baix en alguns casos) i una franja d'edat majoritària d'entre els 20 i els 40 anys. Amb tot, el ritme de vida i de treball i les 
metodologies i dinàmiques són, de manera genèrica, força diferents entre ambdós col·lectius degut als condicionaments 
de cada una de les professions. 

 DAFO Diagnòstic 
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Debilitats Amenaces Es tracta d'un públic proper i per tant 
fàcil de captar en un sentit superficial. 

Més enllà d'aquesta facilitat d'informació 
òbvia pel fet de compartir espais i canals 

prioritaris, per tal d'acomplir amb els 
principis metodològics del projecte i els 

objectius del pla de comunicació és 
necessari centrar l'estratègia 

comunicativa interna en la complicitat, la 
transparència i la confiança.  

 
Pel que fa als canals, combinarem el 

mailing com a principal mitjà d'informació 
(funcional) amb la comunicació verbal 
directa (comunicació afectiva) i amb el 

suport de materials impresos per 
reforçar punts concrets del pla. També 

es preveu la creació d'una plataforma de 
comunicació virtual per a la coordinació 

dels membres de l'equip. 

- Marc de com. institucional 
- Percepció jeràrquica 
- Rols i recels 
 

- Manca de temps 
- Manca d'interès 
- Abús del voluntarisme en cultura 
- Manca de confiança 

Fortaleses Oportunitats 

+ Proximitat i convivència 
+ Comunicació directa i personal 
+ Afinitat i interès mutuu 
+ Demostració d'intencions 
+ Crida a la participació directa 
+ Implicació 
+ Voluntarisme 
+ Valors del projecte 
 

+Afectació en 1ª persona 
+ Benefici col·lectiu 
+ Confiança 
+ Major sensibilització 
+ Complicitat 
+ Major predisposició assumir risc 
+ Minimització dels costosde publi 

 

 

Missatge i estratègia 

Ja hem anat suggerint en el desplegament dels segments de públic les línies estratègiques 

diferencials que planteja aquest pla de comunicació. A grans trets podem dir que cada segment de 

públic té la seva estratègia global de comunicació, que hem tractat de sintetitzar a través dels 

següents missatges: 

 

Segment 1: Comuniquem una iniciativa cultural atractiva (i valor de procomú) 

Segment 2: Comuniquem una oferta cultural de qualitat per a tota la família (i valor de procomú) 

Segment 3: Comuniquem una porta oberta al circ dins el barri 

Segment 4: Comuniquem intercooperació, abordar la qüestió del finançament (i valor de procomú) 

Públic intern: Comuniquem horitzontalitat, treball conjunt i confiança 

 

Més enllà d'aquests matisos diferencials totes les estratègies estan marcades per la crida a 

la participació en un sentit literal de la paraula: "us comuniquem això perquè us impliqueu a 

participar amb nosaltres". I, en aquest sentit, també estan marcades pel desig de complicitat. 
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B. Gestió, aplicació i seguiment 

 

Accions i planificació 

En base als objectius establerts en el pla de comunicació hem previst una sèrie d'accions 

comunicatives que presentem tot seguit. Hem diferenciat d'una banda les accions de comunicació 

del festival ("General") —comunicació interna i externa— i de l'altra les accions de comunicació 

imprescindibles per a la realització de cada una de les activitats —predominantment comunicació 

interna. El llistat d'activitats inclou la planificació sobre calendari, que també es pot consultar en el 

cronograma general del projecte. 

 Volem destacar l'obertura d'un nou canal de comunicació que vol intensificar i enfortir la 

comunicació de La Central amb les seves usuàries. Ens referim a la obertura d'un bloc que a 

diferència de la web permet una producció de contingut més flexible, actualitzat, en profunditat i 

més informal. Es tracta d'un canal que facilita el feedback i un tractament més profund que no pas 

una alternativa com facebook. A la vegada entenem que els espais a facebook i twitter han de ser 

uns espais de comunicació més públics i generals (aparador) i en canvi el bloc es dirigeix al públic 

més proper i directe de La Central, que està interessat en el seguiment en profunditat de la seva 

actualitat.  

 

 

General: 

- Mailing  

 (int.) Publicació convocatòries de les activitats (eventual: veg. calendari activitats) 

 (int.) Presentació del projecte [1a desembre] 

- Elaboració i difusió del dossier de presentació 
 (int.) Assemblees generals 

- Convocatòria  
Primera [1a desembre] 
Segona [3a gener] 
Tercera [3a abril] 

- Publicació de l'acta: 
Primera [1a desembre] 
Segona [1a febrer] 
Tercera [1a maig] 

 (gral.) Difusió del flyer del Festival [5a abril] 

- Cartelleria i suport imprès 

 Cartell2

                                                            
2
  El disseny del cartell serà proposat en una convocatòria oberta i guiada a partir d'unes premisses temàtiques (eixos del 

festival). El premi serà el reconeixement públic i la gratuïtat de totes les activitats del festival. Creiem que és una bona 
estratègia per comunicar i  involucrar el públic extern . A la vegada es tracta d'una relació d'intercanvi coherent amb  la 
línia metodològica de producció del festival, que fa més sostenible la inversió publicitària. 

 50x 70 a 2 tintes (eco) paper reciclat (350 u.) [4a abril] 
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 Díptic  A4 2 tintes(eco) paper reciclat (1000 u.) [1a maig] 

- Mitjans de comunicació 

 Difusió del dossier de premsa [1a maig] 

 Contacte directe (per entrevistes i repors) [2a maig] 

 Comunicat celebració esdeveniment [4a maig] 

- Entorn virtual 

 Bloc: 

- Publicació convocatòries de les activitats (eventual: veg. calendari accions activitats) 

- Publicació  de seguiment (eventual [1a gener-4a febrer] i setmanal [1a març-data]) 
o Entrades (text; dietari) 
o Fotografies 
o Vídeo 

- Publicació de promoció (bisetmanal) [1a maig-data] 
 

 Web 

- Publicació convocatòries de les activitats (eventual: veg. calendari accions activitats) 

- Publicació promoció [3a abril] 
o Cartell 
o Flyer (imprès) 
o Text presentació 

 Xarxes socials 

- Notificació convocatòries de les activitats (eventual: veg. calendari accions activitats) 

- Notificació seguiment (eventual [1a gener-4a febrer] i setmanal [1a març-data]) 
o Entrades (text; dietari) 
o Fotografies 
o Vídeo 

- Publicació de promoció (bisetmanal) [1a maig-data] 
- Comunicació verbal directa (en persona)  

 Visita entitats barri Diagonal i barri Besòs [3a abril] 

- Difusió de guerrilla  

 Espectacle de carrer a Rbla Prim (col. CC Besòs) [4a maig] 

Per activitats: 

• Act. Gran espectacle 

- Redacció i difusió del dossier explicatiu (per a la convocatòria) + flyer [1a gener] 

 Mailing usuàries 2013-2014 

 Web i bloc 

 Facebook i Twitter 
- Cartelleria interna (disseny+impressió pròpia) [1a gener] 
- Mailing candidats: resolució  [4a febrer] 
- Gestió campanya micromecenatge  [1a març- 1a maig] 

 

• Act.  Taller i joc infantil 

- Redacció i difusió del dossier explicatiu (per a la convocatòria) + flyer  [5a Gener] 

 Mailing usuàries 2013-2014 

 Bloc 

 Facebook i Twitter 
- Cartelleria interna (disseny+impressió pròpia) [5a gener] 
- Mailing propostes rebudes: resolució  [4a febrer] 

 

• Act. Taller per adults 

- Redacció i difusió del dossier explicatiu (per a la convocatòria) + flyer  [1a febrer] 
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 Mailing usuàries 2013-2014 

 Bloc 

 Facebook i Twitter 
- Cartelleria interna (disseny+impressió pròpia) [1a febrer] 
- Mailing propostes rebudes: resolució  [4a febrer] 
 

• Act. Joc per adults 

- Redacció i  difussió d'un flyer + dossier explicatiu [1a maig] 

 Mailing general (subscriptors, usuàries, contactes professionals) 

 Bloc 

 Facebook i Twitter 
- Disseny  i enviament invitacions personalitzades (per correu electrònic) [1a maig] 

- Event al facebook [1a maig] 
 

• Servei de bar i neteja 

- Redacció i difusió del dossier explicatiu (crida de voluntàries) + flyer [1a febrer] 

 Mailing usuàries 2013-2014 

 Bloc 

 Facebook i Twitter 
- Cartelleria interna (disseny+impressió pròpia) [1a febrer] 

 

• Act. Mostra 

- Redacció i difusió del dossier explicatiu (per a la convocatòria) + flyer [1a gener] 

 Mailing usuàries 2013-2014 

 Web 

 Bloc 

 Facebook i Twitter 
- Cartelleria interna (disseny+impressió pròpia) [1a gener] 
- Mailing propostes rebudes: resolució [1a febrer] 
 

 

 

C. Valoració i tancament 

Avaluació 

Per tal de poder avaluar l'acompliment i l'efectivitat del pla hem previst una sèrie de 

mecanismes d'avaluació i seguiment tant a posteriori com durant el desenvolupament del pla. 

 

Durant el procés: 

• Confecció progressiva d'un arxiu digital (indexat) amb els materials elaborats [1a gener-data] 

• Informe sumari d'avaluació per cada activitat (incidències, correccions, fracassos, èxits i 

propostes de millora) [1a gener-data] 

• Informe sumari en cada reunió de seguiment mensual [1a gener-data] 

• Registre setmanal de l'impacte i l'activitat al bloc i a les xarxes socials [1a gener-data] 

• Registre setmanal del feedback a través del mailing 

• Medició mensual de l'impacte del segell a Internet mitjançant software específic tipus 

MyObserver. 

• Enquesta directa (Com vas conèixer la proposta?) (mín. 150 pers.) [data] 
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A posteriori: 

• Informe de valoració incidències, èxits, fracassos, propostes de cada membre de l'equip 

• Reunió de l'equip per a l'avaluació dels informes, les xifres i l'enquesta, i confecció d'una 

memòria de comunicació  

 

El desenvolupament d'aquestes rutines de seguiment i avaluació durant el procés de producció 

del festival respon a la voluntat de readaptar i repensar les accions comunicatives durant el propi 

procés. Creiem doncs, que en un pla de comunicació és essencial l'escolta, i que per tant, per ser 

efectiu ha de ser flexible i dinàmic. És en aquest sentit que els instruments de seguiment i 

avaluació que hem previst volen ajudar a posar de manifest aquest dinamisme per afavorir la seva 

operativitat en el dia a dia i a la vegada facilitar la seva posterior avaluació definitiva.   

 

 

REQUISITS TÈCNICS I INFRAESTRUCTURALS 

 

Tot seguit hem elaborat un llistat dels requisits tècnics i infraestructurals del projecte tot indicant 

entre claudàtors el mode d'obtenció. 

 

Espais: 

• Sala d'entrenament + sala de preparació física (La Central del Circ) [propi] 

Interior. Espai diàfan de 650m2. La sala d’entrenament és l’espai més gran de La Central; el 

seu ús habitual és l'entrenament de les diferents disciplines de circ (equipat). Adjacent a 

aquest espai  hi ha la sala de preparació física (20 m2) 

• Sala de posada en escena (La Central del Circ) [propi] ! cost addicional subministraments 

Interior. Espai de 222m2. La sala disposa de l’equipament de so i llum i dels ancoratges 

necessaris per a acollir un espectacle de circ. L’escenari es pot configurar com una pista de 

circ o com a escenari a la italiana. Està dotada de grades, cortinatge, camerinos i tots 

aquells elements necessaris per a l’exhibició d’espectacles. 

• Sala de creació rectangular (La Central del Circ) [propi] 

Interior. Espai diàfan de 66 m2 destinat a l'assaig i creació de disciplines circenses (pot 

acollir disciplines que necessiten una alçada superior als 4m) (equipat). 

• Sala de creació petita (La Central del Circ) [propi] 

Interior. Espai diàfan de 130 m2 destinat a l'assaig i creació de disciplines circenses (pot 

acollir disciplines que necessiten una alçada superior als 4m) (equipat). 

• Sala polivalent (La Central del Circ) [propi] 
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Interior. Espai 30m2 equipat amb mobiliari i material audiovisual. 

• Serveis (WC) (La Central del Circ) [propi] 

Interior. Vestuari i serveis per a l'ús de les usuàries. 8 cabines per a cada gènere. 

• Auditori gran (Parc del Fòrum) [permís Ajuntament de Barcelona] 

Exterior. Un dels auditoris del Parc del Fòrum situat just davant l'edifici de La Central del 

Circ. Dimensions: 4.950 m².  Aforament a grada: 3.500 pers.  

Tràmit: Petició i gestió dels permissos amb l'Ajuntament. 

Materials: 

• Material d'oficina [compra] 

- 10 llibretes + bolígrafs 

- Pack paper reciclat 500 fulls 

- Tòner impressora 

- Cartolines (activitat "Joc per adults") 

• Material de circ (tallers: matalassos, tatami, teles, cèrcol, trapezi, malabars i altres) [propi] 

• Equip de so [lloguer] 

Equip de 4.000W; 2 monitors (de 1.800 W); taula digital (16 canals); reproductor; microfonia 

(sense fils); mànega de 16/4 (de 50 m). 

• Begudes i menjar [compra] 

Per determinar 

• Gots retornables [lloguer] 

Pack de 400 gots retornables Ecofestes. 

• Productes de neteja i higiènics [compra] 

Per determinar 

• Materials impremta (cartelleria) [compra] 

Cartell 50x 70 a 2 tintes (eco) paper reciclat (350 u.) i díptic  A4 2 tintes(eco) paper reciclat 

(1000 u.) 

 

 

FACTORS JURÍDICS 

 

Al tenir lloc dins les instal·lacions de La Central l'assegurança del centre cobreix les 

activitats que s'hi desenvoluparan. Pel que fa als espais exteriors cedits per l'Ajuntament, s'ha 

arribat a un pacte d'assumpció per part d'aquest de l'Assegurança de Responsabilitat Civil durant 

les dues activitats que s'hi desenvolupen. Més enllà d'aquests aspectes, en la línia d'aplicació de la 

legislació vigent, el festival ha dissenyat una política de drets d'autor basada en les llicències lliures. 

D'aquesta manera és un requisit indispensable de tota activitat l'ús d'obres registrades sota aquesta 
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llicència. En casos molt excepcionals podrà ser utilitzada una obra amb copyright sempre amb el 

permís exprés de l'autor/a. 

  

 

GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Per la especificitat metodològica i el plantejament d'aquest projecte, el concepte de gestió 

econòmica i financera és massa limitat. Com s'ha anat demostrant, la majoria dels acords 

contractuals que articulen la seva producció no estan basats en l'intercanvi monetari sinó en el troc 

(material i immaterial) i el voluntarisme.  

 

PRESSUPOST 
Despeses 5945 € 
Material d'oficina + cartolines 20 
Lloguer equip de so 500 
Subm. Sala de posada en escena 550 
Cartelleria 475 
Comanda beguda (Bar) 1200 
Comanda entrepans (Bar) 175 
Quilometratge i benzina 50 
Canvi (Bar + Caixa) 750 
Gots reciclables 190 
Gratuïtat quotes (10) 2035 
Ingressos 5945 € 
Bar 4245 
Taquilla cabaret (4/6€) 1160 
Taller adults (5€) 180 
Taller infants (6/4€) 360 

balanç 0 € 
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IV. L'AVALUACIÓ 
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ESTRATÈGIA D’AVALUACIÓ 

 

Tot al llarg del projecte hem anat desplegant els mecanismes d'avaluació que, durant i a posteriori, 

han de possibilitar una mirada (auto)crítica i exigent que faci del projecte com un dispositiu dinàmic 

internament i permeable al seu entorn. Distingim quatre grans tipologies d'avaluació que tenen lloc 

sincronitzadament. Entre claudàtors hem fet visible la planificació de l'avaluació sobre el calendari. 

No hem entrat tant en detall sobre el cronograma com en d'altres ocasions per no reiterar els 

processos. Així, podem distingir dues grans franges d'acció: una que va de gener a maig, que és 

l'etapa de producció i realització del projecte, i una altra que és posterior i que s'estén fins al sis 

mesos després del festival, al mes de novembre. 

 

1) Avaluació de resultats [POST:  juny - novembre] 

Tal com s'exposa en l'apartat destinat als objectius, del capítol segon d'aquest projecte, els tres 

grans objectius d'aquest projecte i els objectius específics en que es concreten, han estat 

conceptualitzats juntament als seus mecanismes d'avaluació. En l'avaluació dels resultats hem 

desplegat bàsicament el mètode d'avaluació reflexiva amb indicadors quantitatius i qualitatius 

diversos, des de l'augment del taquillatge de les mostres obertes al públic general fins la 

recopilació del testimoni i l'informe d'avaluació de l'experiència de participació de cadascun dels 

membres de l'equip organitzador, o l'avaluació del pressupost executat. 

 

2) Avaluació de la definició: 

La intenció d'aquest segon nivell d'avaluació és qüestionar si hem conceptualitzat 

adequadament el projecte, si hem triat les decisions correctes en quan a l'estratègia 

metodològica, el model de gestió, les accions i els destinataris. Es tracta d'un procés que sol ser 

més fàcilment desplegable a posteriori, però que per fer-lo possible requereix una dedicació 

constant que nosaltres hem articulat, cronològicament, a través dels següents mecanismes i 

indicadors.  Hem establert tres grans franges temporals: 

• PRE (abans del festival): [gener-maig]  

- Els mecanismes d'avaluació previstos en el pla de comunicació juguen un paper 

fonamental en aquesta primera fase. Indicadors quantitatius i qualitatius 

permeten efectuar, d'una banda, valoracions a temps real sobre la rebuda del 

projecte i el feedback del públic (com. externa) i de l'altra, registrar l'efectivitat i la 

qualitat de l'estratègia i el model de gestió i el seu desplegament a través de la 

comunicació interna. Es poden consultar en detall en l'apartat "Pla de 

comunicació". 

• IN (durant el festival): [data] 
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- De nou tal com consta en el pla de comunicació, tenim previst recollir el testimoni 

d'unes 150 persones per tal de registrar per quin canal van conèixer la proposta. 

- D'altra banda junt amb l'entrada del Gran espectacle es repartirà un breu 

qüestionari informal (en format flyer) l'entrega del qual donarà dret a participar en 

un petit concurs posterior a l'espectacle en que s'obsequiarà a 5 persones amb 

un entrepà i consumició gratuïta. El qüestionari contindrà les següents 

preguntes: 

 Rang d'edat / Procedència / Tens fill(e)s? 
 T'interessa la cultura? (1-5) 
 T'apassiona el circ? (1-5) 
 El millor del festival 
 El pitjor 
 Valora els preus (1-5) 
 Valora les activitats (1-5) 
 Valora l'espai  (1-5) 
 Valora l'organització  (1-5) 
 Has sentit a parlar del procomú? (Més o menys/Sí, i tant!/No) 
 El preocupa l'atzuzac en què es troba el finançament cultural? (S/N) 
 Tornaries l'any que ve?  
 Comentaris, suggeriments: 
 Gràcies! 

• POST (després del festival): [juny-novembre] 

- Altra vegada podem referir en part els mecanismes que preveu el pla de 

comunicació per avaluar, per exemple, la percepció social de l'esdeveniment i  

l'impacte del segell a Internet, així com una comparació del registre d'activitat als 

nostres entorns virtuals abans, durant i després del festival. 

- Recopilació de les dades registrades durant el festival i elaboració d'un buidatge 

que en permeti la consulta i l'anàlisi. 

- Elaboració d'un informe general d'avaluació que tingui en compte tots els 

mecanismes que hem exposat i que llisti els indicadors més significatius i els 

seus resultats. 

 

3) Avaluació del procés: 

Examina la producció del projecte. Com ja hem apuntat en diverses ocasions, l'atenció en el 

propi procés de producció és essencial i determinant per a la consecució d'un dels tres objectius 

essencials d'aquest projecte. Per tant, l'esforç per treballar des d'una perspectiva "meta" marca i 

determina el disseny de producció d'aquest projecte com ja s'ha posat de manifest en els 

mecanismes d'avaluació del pla de comunciació, per exemple. Tot seguit hem elaborat un llistat 

de les rutines i els mecanismes d'avaluació previstos en aquest senit: 

- Celebració de reunions mensuals de tot l'equip [gener-juny] 

 Presentació per comissions d'un breu l'Informe de Seguiment de la Producció  
 Tasques mensuals realitzades 
 Acompliment del cronograma? 
 Principals incidències 
 Parte de comunicació interna 
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 Parte de gestió de tasques intercomissió 
 Entrega del Qüestionar Personal PRE que contindrà: 

 Tasca destacada (positiva): 
 Tasca negativa: 
 Cas positu de treball en equip: 
 Cas negatiu de treball en equip: 
 Valoració (1 al 5) de la teva contribució a la comissió 
 Valoració (1 al 5) de la percepció que infereixes en les teves companyes sobre la teva 

contribució a la comissió 
 Satisfacció (1 al 5)  

 Elaboració del Qüestionari Personal POST, que avalua: 
 La problemàtica més important tractada 
 L'èxit més notable comentat 
 S'han resolt les incidències? 
 Cas positu de la dinàmica grupal: 
 Cas negatiu de la dinàmica grupal: 
 Satisfacció (1 al 5)  

 Elaboració d'un Informe Final de Reunió (col·lectiu, per consens) 
 Acompliment de l'ordre del dia? (S/N) 
 Nombre d'incidències i tipologies 
 Reacció i solucions 
 Salut del projecte (èxits > fracassos)? (S/N) 
 Valoració del  ritme de treball de l'equip (1-5) 
 Valoració de la planificació (1-5) 

 Valoració del treball comissió α (1-5) 

 Valoració del treball de la comssió β (1-5) 

 Valoració del treball de la comissió  γ (1-5) 
 Valoració platafroma virtual de comunicació (1-5) 
 Valoració del seu ús per part dels membres de l'equip (1-5) 
 Valoració de la reunió de seguiment(1-5) 

 Elaboració d'una versió actualitzada del cronograma. 
 Redacció primer esborrany de l'ordre del dia per la següent reunió (s'actualitza col·lectivament 

al llarg del mes a través de la plataforma virtual de comunicació ) 

- Celebració d'assemblees periòdiques de seguiment 
 S'exposa el funcionament de l'equip 

 S'exposen els principals èxits i les principals incidències 

 Es debat possibles millores col·lectivament 

 Es recullen opinions i suggeriments 

- Confecció progressiva d'un arxiu amb els Informes de Seguiment de la Producció de 

cada reunió, els qüestionaris personals (PRE i POST), l'Informe Final de Reunió, les 

versions actualitzades del cronograma i les actes de cada assemblea. [gener-juny] 

- Reunió final de tancament [4a juny] que té per objecte avaluar col·lectivament el 

funcionament del procés de producció a través de la recuperació de tots els 

documents testimonials i de registre acumulats a l'arxiu, prèvia sistematització de les 

dades quantificables. Acta de la reunió i informe col·lectiu d'avaluació per aspectes, 

amb propostes de millora. 
 

4) Avaluació de l'impacte: 

Es tracta d'una avaluació que guanya visibilitat a llarg termini, ja que fa referència a l'acompliment 

de la finalitat. En aquest sentit hem previst els següents mecanismes i indicadors: 

- Avaluació de la gestió econòmica i el disseny del pressupost previst per l'any 

següent: tipologia de les fonts de finançament; nombre d'intercanvis no monetaris 

previstos; nivell de dependència envers els ajuts i subvencions; salut econòmica del 

projecte; sostenibilitat de les partides. [juny-novembre] 
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- Manteniment de les assemblees i la intercooperació interna: nombre d'assemblees 

anuals i assistència mitjana; nombre de projectes articulats cooperativament entre 

equip gestor i usuàries;  [juny-novembre] 

- Trobada, dinamització i contacte del grup-xarxa de pensament i acció entorn la 

qüestió del finançament cultural sorgit a partir de la iniciativa i responsable del 

seminari i la publicació de l'experiència un cop acabat el festival. Avaluació de la 

salut de la iniciativa i l'avançament en la recerca de noves metodologies sostenibles 

de gestió de la cultura (quantitativa i qualitativament). [juny-febrer] 

 

Confiem que la clau d'una bona estratègia d'avaluació rau en generar i incentivar aquesta actitud 

atenta i constant des dels inicis del projecte —cristal·litzada en els mecanismes i indicadors que 

hem anat exposant—, per tal d'assegurar la continuïtat i la coherència en l'etapa final de tancament 

i avaluació. Al seu torn, una bona estratègia d'avaluació és la més sòlida garantia de la qualitat 

present del projecte i de la seva permanència en el temps, requisit per a la consecució de la seva 

finalitat i raó de ser.  
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ANNEX 1 

 

El sector cultural i el finançament públic 

 

Tradicionalment la cultura ha estat un àmbit allunyat de l'economia, en el que Xavier Fina 

entén com un període d'ignorància mútua1. Amb el desenvolupament de les polítiques socials de 

l'Estat, la cultura hi és incorporada com un dret a garantir, fomentar i protegir a favor de la 

llibertat i la democràcia, i més enllà de la seva rendibilitat econòmica. A Espanya, des de la 

transició l'Administració té assignada la funció de vetllar per la preservació del patrimoni cultural, 

garantir l'accés a la cultura i protegir la diversitat cultural.  

Poc a poc, però, es va prenent consciència de l'abast i dimensió econòmica de les 

activitats culturals de manera que sorgeix l'anomenada economia de la cultura i en el camp del 

valor, entra en joc una dialèctica entre rendibilitat econòmica i rendibilitat cultural. Aquesta presa 

de consciència envers la instrumentalitat politicoeconòmica de la cultura té conseqüències, 

lògicament, en el pla de les polítiques culturals, doncs la cultura passa a ser entesa com una 

bona aliada  per la seva doble actuació simbòlica i fàctica; per la seva contribució en termes 

d'ocupació i creixement del PIB, i per la seva contribució simbòlica al desenvolupament i 

benestar social. 

En aquest sentit, Ezequiel Baró justifica la necessitat del foment públic de la cultura pel fet 

que les tres característiques dels productes culturals —ser productes amb característiques de 

béns públics, ser béns preferents i ser capaços de generar externalitats positives— fan que el 

mercat sigui un mecanisme poc apropiat o insuficient per «assignar els recursos adequats (des 

de l’òptica social) a la producció i la difusió d’aquells productes [...] També l’estructura (i el 

comportament) de certs mercats de béns i serveis culturals pot requerir una actuació dels poders 

públics […] la intervenció pública ha d’actuar de força “compensadora” del desequilibri entre les 

activitats més dinàmiques del sector cultural (les indústries culturals) i aquestes activitats més 

“retardatòries” (menys propenses a incorporar capital tecnològic). Per tal de garantir la 

supervivència d’aquestes darreres els poders públics han d’aportar recursos (sigui en forma de 

subvencions a la iniciativa privada o, directament, amb producció pròpia)»2. 

  

                                                           
1
 «En un primer moment, cultura i economia són dues esferes de la vida humana que no tenen cap punt de connexió. 

L’una representa el món immaterial, de l’intangible; mentre que l’altra és el territori del que és tangible, del que és 
objectivable, comptable. […] Des d’aquesta perspectiva les relacions entre ambdues no només són d’ignorància sinó 
també d’una certa desconfiança». Fina, Xavier (2008): "Economia i cultura: de l'oxímoron al pleonasme" a Cultura, núm 2, 
juny 2008 [en línia]: enllaç. 
2
 Baró, Ezequiel (2008): "Mesures de la dimensió econòmica del sector cultural" a Cultura, núm 2, juny 2008 [en línia]: 

enllaç 

http://cultura2.gencat.cat/revistacultura/_pdf/924963C02_01XavierFina.pdf
http://cultura2.gencat.cat/revistacultura/_pdf/528823C02_02EzequielBaro%C2%A6%C3%BC.pdf
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ANNEX 2 

 

El Parc del Fòrum és un recinte de 14 ha ubicat al barri de Diagonal Mar i Front Marítim del 

Poblenou (districte de Sant Martí), al nord-est de Barcelona, zona limítrof amb la veïna Sant Adrià 

del Besòs.  Es tracta d'un recinte creat especialment per la celebració del Fòrum de les Cultures 

2004. El territori que ocupa el Fòrum era una zona perifèrica de la ciutat, amb un perfil social humil. 

L'Ajuntament  de Barcelona, a través de l'organització d'aquest esdeveniment internacional , va dur 

a terme una radical remodelació de la zona en un pla urbanístic altament polèmic per la seva 

insostenibilitat i impacte ambiental i sociocultural, en un cas alarmant de gentrificació. 

 

 

 El barri de Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou és un dels barris més nous de la ciutat 

de Barcelona. Delimitat pel recinte del Parc del Fòrum a 

llevant, la zona central està ocupada per un conjunt de 

blocs de pisos que fins fa poc eren els únics que feien front 

a la Diagonal. L’altre conjunt, més extens ―i que inclou 

habitatges, un centre comercial i un parc― va ser construït 

arrel de l’esmentada remodelació de la zona durant els 

noranta, en vistes a la celebració del Fòrum. Finalment, tot 

al llarg de la costa de ponent s’eleva el sector més nou, 

anomenat “Front Martítim”, format per 5 illes amb 

habitatges i una zona industrial rehabilitada. 

 

Segons els Indicadors Sociodemogràfics de l’Observatori Social de l’Ajuntament de 

Barcelona3, la població total del barri l’any 2012 és de 12.289 persones de les quals el 51% són 

dones. En quant a les franges d’edat, el tant per cent majoritari ―el 67,1%― es troba entre els 16 i 

els 64 anys, és a dir, es tracta de població activa;  el 18,8% entre els 0 i els 15 anys, i el 14,1% 

                                                           
3
 OBS (2012): Dades bàsiques i indicadors sociodemogràfics.Barris [en línia] enllaç. 

http://w3.bcn.cat/fitxers/observatorisocial/iindicadorssociodemogrfics2011.817.pdf
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restant té 65 anys o més. El perfil demogràfic és doncs el d’una població adulta, segurament pel fet 

que la remodelació urbanística ha generat un increment important de nous habitatges ocupats per 

famílies joves. Així, l’índex de sobreenvelliment del barri està molt per sota del global del districte.  

 
Font: Piràmide d'edats del districte de Sant Martí i els seus barris. 2008. Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

De fet, Sant Martí és el districte, en termes absoluts, que més població ha guanyat entre el 

2001 i el 2011 precisament «degut a la trasnformació urbanítisca relacionada amb 22@ i altres 

barris del litoral proper al Besòs, que han augmentat considerablement l’oferta d’habitatges»4. La 

taxa d’immigració del barri l’any 2011 se situa en un 56,3, i la d’emigració, en un 28,55. Pel que fa a 

la procedència de la població, el 62,3% són nascuts a Catalunya, el 18,3% a la resta d’Espanya i el 

19,4% a l’estranger. D’entre la població estrangera, el tant per cent majoritari és d’origen Italià, 

seguit de rus i francès.  

Per altra banda, el nivell d’instrucció al barri és força elevat: d’entre la població major de 16 

anys, el 36,4% té estudis superiors ―CFGS o estudis universitaris― i només un 16,9% no té 

estudis. Pel que fa al nombre de llars, n’hi ha un total de 5.053 al barri, el perfil majoritari de les 

quals és de 2 adults —entre els 16 i els 64 anys— vivint sols (17,4%) seguit del d'un home adult 

vivint sol (13%)6. 

En quant als aspectes econòmics, la taxa d’atur del districte de Sant Martí és la més elevada 

de tota la ciutat, amb 18.049 persones a l’atur (15,8%). Segons la distribució territorial de la renta 

familiar disponible (RDF) la del barri és de 123,47, molt per sobre de la mitjana de la ciutat. Sant 

Martí és un dels districtes on hi ha més diferència de renda disponible entre barris, degut a «les 

grans transformacions urbanístiques portades a terme els darrers anys. Així, la Vila Olímpica té 

nivells de renda alts, Diagonal Mar i la Llacuna del Poblenou, barris associats al creixement vinculat 

                                                           
4
 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona: Marc estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa 

d’actuació del Districte 2012-2015. Districte de Sant Martí [en línia] enllaç, p. 7 
5
 Taxa per mil habitants. Les taxes estan calculades amb la població oficial de l'INE. 

4
 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona: Característiques de les llars de Sant Martí. Per barris [en linia] 

enllaç. 
7
 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona: Distribució de la renta familiar 2011 [en linia] enllaç. 

http://w110.bcn.cat/SantMarti/Continguts/Plenaris/PAD%20Sant%20Marti%202012-2015.pdf
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/guiadt10/llars10/t6.htm
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al 22@ i la millora del front marítim proper al Besòs, tenen un nivell de renda mitjana alta. A l’altre 

extrem, el Besòs i el Maresme té un nivell de renda molt baixa»8.  

Pel que fa a l’habitatge el preu mitjà del lloguer d’habitatges al global del districte és de 

10,5€/m2. Xifra que no és representativa, sobretot pel que fa als nous habitatges de luxe construïts 

al barri, que superen els 40€/m2. La principal font de negocis del barri s’articula entorn les 

empreses tecnològiques i vinculades al coneixement; també té un pes rellevant el sector 

immobiliari, el d’hostaleria —hotels de luxe i d’ús empresarial— i la venta al detall —Centre 

Comercial Diagonal Mar—. 

  

                                                           
8
 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona: Marc estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa 

d’actuació del Districte 2012-2015. Districte de Sant Martí [en línia] enllaç, p. 9 

http://w110.bcn.cat/SantMarti/Continguts/Plenaris/PAD%20Sant%20Marti%202012-2015.pdf
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ANNEX 3 

A Barcelona els únics festivals íntegrament dedicats al circ són el Festival Pobre Nou, 

organitzat per l’espai autogestionat La Nave (març) i el Festival de Circ a Les Corts (octubre). Per 

altra banda, el Festival Escena del Poble Nou destaca també per la seva presència de circ. Fora de 

la ciutat però encara dins l’Àrea Metropolitana trobem el Festival de Circ Curtcirquit (juny, a 

Montgat); L'1,2,3 del Pallasso, Festival de circ de Tiana (juliol, Tiana); el Festival Internacional de 

Pallassos de Cornellà de Llobregat (octubre), i el Festival Per amor a l’hart, dedicat a les arts de 

carrer però amb un fort protagonisme circense (juliol, Hospitalet). 

Encara a la província de Barcelona, se celebra la Setmana del Pallasso Vallesclown (març, 

Castellar del Vallès), el Festival Circ Cric al Montseny (juny, Sant Esteve de Palautordera), i el 

Festival de Circ de Terrassa (setembre). A la província de Tarragona se celebra la destacada Fira 

del Circ Trapezi (maig, Reus) així com el Pallassòdrom a Vila-seca (gener). A Lleida trobem la Fira 

de Tàrrega (setembre) que dins l’accent a les arts de carrer programa una bona dosi de circ. I 

finalment pel que fa a Girona destaca el Festival Internacional de Circ Castell de Figueres (març) i 

la Fira de Circ al Carrer (juliol, La Bisbal de l’Empordà). 

 

 



ANNEX 4

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4  No determinat

Difusió interna de la proposta  Tot l'equip

Elaborar dossier Comissió a

Difondre'l  Comissió b

Celebrar Assamblea general  Comissió g

Tria i constitució de l'equip  Aliè

Planificació

Revisió de les activitats

Coordinació per comissions

Confecció cromograma per activitat

ACT. Gran espectacle

Reunió equip Rogelio Rivel

Redacció i difusió proposta

Selecció proposta

Reunió coordinació totes implicades

(Residència)

(Assajos finals)

ACT. Taller i joc infantil

Cerca de docent i contacte

Establiment calendari i programa

Difusió i inici recepció solicituds

Selecció candidats talleristes

Cobrir necessitats docent

(Formació)

Reunió coord. amb talleristes

Abastiment material

ACT. Taller per adults 

Cerca de docents i contacte

Establiment calendari i programa

Difusió i inici recepció solicituds

Selecció candidats talleristes

Cobrir necessitats docents

(Formació)

Reunió coord. amb talleristes

Abastiment material

ACT. Joc per adults

Assessorament i disseny del joc

Llista de convidats públic professional

Flyer + invitació per mailing a la llista

Abastiment material i prova tècnica

Servei de bar + neteja

Difusió: Crida de voluntàries

Contacte i constitució de la comissió

1a reunió de coord. intracom.

2a reunió de coord. Intracom.

Reunió pressupost

Gestió proveïdors i "magatzem"

Aprovació de la comanda

Accés al recinte: NETEJA DIUMENGE

Reunió de tancament

Gestió administrativa troc (retorn quota)

ACT. Mostra

Reunió amb la coord. màster de l'ESMUC

Redacció i difusió proposta

Recepció de solicitudsparticipació

Reunió de coord. amb els participants

Disseny artístic de les 2 mostres 

Reunió tècnica i gestió de permisos

Reunió amb tècnic de so i cia. resident

(Participació formativa)

Contractació equip de so

(Assajos)

Dinar

LlegendaMaig JunyDes Gener Febrer Març Abril



Contacte AVV

Reunió AVV i coord.

Reunió disseny acte

Recepció i gestió mobiliari

Tancament comptesingrés recaptació

ACT. Swing i DJ
Contacte SwingBCN

Cerca voluntari docent  acrobàcia

(Formació acro a SwingBCN)

Cerca DJ i contacte

Reunió tècnica i condicions DJ

Reunió tècnica amb els ballarins

ACT. Visita guiada i stand. info

Disseny i impressió tiquets

Preparació info

Pla de COMUNICACIÓ (general)

MAIL-Difusió flyer Festival

MAIL-Convocat. Assamblea 

MAIL-Acta Assamblea

CART-Cartell

CART-Díptic

MCM-Difusió dossier premsa

MCM-Contacte directe

MCM-Comunicat celebració Fest

BLOC-Seguiment

BLOC-Promoció

WEB-Promoció

XXSS-Seguiment

XXSS-Promoció

DIRECTA-Vista entitats

GUERRILLA-Espectacle Rbla Prim

Reunió mensual seguiment (equip)

Assambles generals (seguiment)
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