
 

  
 

Camins emergents  
Convocatòria de projectes artístics 2012 

 
adreçada a companyies i artistes de circ professionals  

 
En el marc del projecte de cooperació POCTEFA Pirineus de circ i del projecte euroregional Process()s, 
articulats junts, s’obre  una convocatòria dirigida a la promoció del circ contemporani, de creació, i al suport de la 
seva difusió per als artistes emergents.  

Camins Emergents és una xarxa transpirinenca de difusió de petites formes de circ (formes curtes i números).  

Aquesta convocatòria s’adreça més particularment a aquelles formes recentment acabades o a punt de ser-ho, 
que poden tenir com a objectiu integrar-se en un procés de creació d’un format més llarg.  

La finalitat d’aquest projecte és permetre una millor integració econòmica d’aquestes propostes artístiques al 
mercat, a més de contemplar totes les oportunitats de difusió. Mitjançant la multiplicació de les possibilitats 
d’exhibició (sales d’espectacles, esdeveniments, festes majors, festivals etc.) es vol fomentar la finalització 
artística d’aquestes propostes. 
 

Objectius: 
Aquest dispositiu respon als següents objectius: 

- Permetre als artistes confrontar-se amb les realitats dels diferents territoris i espais de difusió;  

- Fomentar la confrontació dels públics i dels espectacles durant el procés de creació;  

- Permetre una millor adaptació de les produccions artístiques als diferents circuits de difusió; 

- Permetre que es trobin artistes i agents dels sector; 

- Fomentar una difusió de proximitat al territori transfronterer.  

 

Criteris de selecció : 
Aquesta convocatòria s’adreça als artistes professionals que treballen qualsevol forma d’expressió artística que 
pugui ser anomenada “circ de creació”. Els candidats han de provenir de la zona transfronterera França-Espanya** 
(residents o que tenen la seva seu en aquest espai).  

Per presentar-se a aquesta convocatòria, els artistes han de: 

 Tenir una creació curta (entre 10 i 30 minuts màxim) lleugera, recent, que hagi gira poc i que formi part 
d’una futura creació més llarga. Entre 1 i 3 artistes màxim a la pista. Aquesta creació s’ha de poder 
mostrar al carrer o en sala i integrar-se a un espectacle tipus « cabaret » integrat per diferents 
números de circ;  

 Poder adaptar-se tècnicament a diferents espais de difusió que, sovint, no estan totalment preparats a 
nivell tècnic (sales petites, espais exteriors, parcs, places, gespa etc.);  

 Tenir disponibilitat del 17 al 19 d’octubre de 2012 per a assistir els dies 17 i 18 d’octubre a una 
formació al voltant de la difusió i de la gestió d’un projecte en el context transfronterer i actuar a La 
Grainerie (Balma, França) el 19 d’octubre de 2012 ; 

 Tenir disponibilitat de novembre de 2012 a octubre de 2013 per a les actuacions proposades per la 
xarxa Camins Emergents;  
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 Tenir una estructura jurídica per al seu projecte (redacció de contractes, facturació, nòmines etc.).  

Els artistes que participin al projecte Camins Emergents han d’estar desenvolupant estratègies de difusió. 

El comitè de selecció (integrat pels programadors de la xarxa Camins, els socis de Pirineus de Circ i Process()s 
prestarà especial atenció a la qualitat artística de la proposta i a les seves perspectives de desenvolupament.  

Es valoraran també les propostes innovadores des d’un punt de vista artístic i econòmic (capacitat d’ampliar la 
xarxa de difusió). 

 

Calendari i funcionament:  
 
1 – Selecció dels projectes 

- Es penja la convocatòria de projectes en tres idiomes al web de Pirineus de Circ (www.circqueo.eu) i als 
webs dels socis del projecte a partir del dimarts 10 d’abril de 2012.  

- Tancament de la convocatòria: diumenge 13 de maig de 2012 a les 0h00 ; 

- Reunion de la comissió de selecció: finals de maig de 2012. 

- Anunci dels projectes seleccionats: mitjans de juny de 2012. 

- Formació i presentació dels projectes seleccionats a La Grainerie del 17 al 19 d’octubre de 2012. 

 

2 – Candidatura  

Per a presentar una candidatura:  

- Completar el formulari de candidatura en línia, a través de www.circqueo.eu. Les instruccions es poden 
consultar també a www.circqueo.eu.  

- Enviar per mail a La Grainerie : 

 CV dels membres de l’equip artístic; 

 Fitxa tècnica de l’espectacle; 

 Calendari de gira 2012-2013 ; 

 Documents: fotos, vídeos (o link Youtube o altre), premsa… 

 

3 – Formació i presentació a La Grainerie   

Els artistes seleccionats tindran un mòdul de formació el dimecres 17 i el dijous 18 d’octubre de 2012:  

- Formació administrativa: Funcionament administratiu del dispositiu Camins Emergents, nocions generals 
de gestió administrativa (contractes, facturació…).  

- Formació difusió: La difusió d’espectacle i els circuits a França i Espanya.  

 

Els projectes es presentaran una vegada al públic i als programadors a La Grainerie el divendres 19 d’octubre 
de 2012.  

Els programadors de la xarxa Camins Emergents seleccionaran els projectes que volen programar  entre 
novembre de 2012 i octubre de 2013. Cada programador es compromet a agafar mínim un projecte francès i un 
projecte d’Espanya que seran programats en un mateix context.  

 

Condicions econòmiques: 
L’import a percebre per artista i per funció és de 300 € (impostos inclosos). Es podrà contemplar la presència d’un 
tècnic si és absolutament indispensable.  



 

Les despeses de transport  per a un turisme es calcularan segons el següent barem: 0,25 € x Km* + peatges. Es 
recomana compartir vehicle en respecte al medi ambient i per tal d’estalviar recursos del projecte.  

* Aquest barem podrà ser modificat, bé d’un any per l’altre, bé en funció del vehicle utilitzat per l’artista (després 
d’una negociació entre La Grainerie i l’artista).  

Durant les gires, l’allotjament i les dietes aniran a càrrec de l’organitzador.  

Per la presentació a La Grainerie, estan contemplats l’allotjament i els àpats del 17 al 19 d’octubre, ambdós 
inclosos.  

 

 
 
 
Contactes per la convocatòria Camins Emergents: 

La Grainerie  
Pyrénées de cirque 
61, rue Saint Jean 
31 130 Balma – France 
+ 33 (0)5 61 24 33 91 

Maïté Gaté maite-gate@la-grainerie.net 

Hélène Métailié h-metailie@la-grainerie.net  

Jean-Marc Broqua jm-broqua@la-grainerie.net  

www.la-grainerie.net 
www.circqueo.eu 
 
 
La Central del Circ  
Process()s 
Moll de la Vela, núm. 2.  
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) – Espanya 
(+34) 93 356 08 90 

Juliette Beaume creacio@lacentraldelcirc.cat  

www.lacentraldelcirc.cat   
 
 
 
** Àlaba, Aragó, Vizcaya, Catalunya, Navarra, Regions Aquitaine, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées i de 
manera general la zona transfronterera França-Espanya.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Els socis de Pirineus de circ són:  

La Grainerie, Balma (31) / Animahu, Osca / Ax Animation, Ax-les-Thermes (09) / FEFPAC – Federació Espanyola 
de Formació Professional de les Arts del Circ, Pamplona / Festival Más difícil todavía, Viana / Flik-Flak, Vitoria-
Gasteiz/ Harri Xuri – SIVOM Artzamendi, Louhossoa (64) / Koblakari, Bilbao / Le Lido - Ville de Toulouse (31) / 
Universitat de Toulouse Le Mirail – CIAM (31). 

El socis de Process()s són:  

La Central del Circ, Barcelona / La Grainerie, Balma (31) / L’Office de Tourisme de Perpignan (66) i Animahu 
(Osca). 

 


