
 
 

 
 

Camins Emergents IV 
Convocatòria 2012 

adreçada a programadors  
del territori transfronterer i euroregional pirinenc 

 
 
En el marc del projecte euroregional Process()s i del projecte de cooperació transfronterera Pirineus de Circ, dos 
projectes que s’associen per cooperar, s’obre una convocatòria dirigida a la promoció del circ contemporani, de 
creació, per als programadors del territori transfronterer i de l’Euroregió.  

Pirineus de circ rep finançament de la Unió Europea en el marc de POCTEFA (Programa Operacional Espanya-
França-Andorra) i Process()s rep finançament de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. La Grainerie és cap de fila de 
Pirineus de circ i La Central del Circ coordina Process()s.  

El dispositiu Camins Emergents és una de les sinergies entre Pirineus de Circ i Process()s.  
 
 

El dispositiu 
Camins Emergents és una xarxa transpirinenca de difusió de peces curtes de circ (formats curts i números).  

Una convocatòria per a projectes artístics s’obre paral·lelament a aquesta convocatòria per a programadors. La 
convocatòria de projectes artístics s’adreça especialment 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 del dispositiu Camins Emergents és permetre una millor integració econòmica d’aquestes propostes 
artístiques en el mercat, tot tenint en compte 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. 

Camins Emergents pretén a més a més establir una relació de cooperació i solidaritat entre els artistes i els 
programadors beneficiaris. Les modalitats de solidaritat del dispositiu es detallen en el conveni adjunt.  

 
Objectius: 
Aquest dispositiu respon als següents objectius: 

 Fomentar i donar suport a circuits de difusió de proximitat al territori transfronterer.  

 Permetre als artistes confrontar-se a les realitats dels diferents territoris i espais de difusió.  

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

 Permetre que es trobin artistes i agents dels sector; 

 Fomentar una difusió de proximitat al territori transfronterer.  

 
Mitjans: 
- Camins Emergents dóna suport a la difusió dels projectes artístics seleccionats, cobrint de mitjana  1/3 de 
l’import total impostos inclosos del cost catxet artístic + despeses de transport. 
L’import del catxet artístic per artista i funció és de 300 € impostos inclosos. 
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Les despeses de transport per un turisme es calculen segons el barem següent: 0,25 € x Km* + peatges.  

* Aquest barem es podrà reconsiderar anualment i /o en funció del vehicle utilitzat (després d’una negociació entre 
l’artista i La Grainerie).  

- Per tal de determinar per a cada cas l’import assignat als programadors, una graella de suport serà elaborada 
juntament amb els programadors seleccionats a la xarxa i les entitats sòcies de Pirineus de circ i Process()s.  
En efecte, l’import de l’ajut a la difusió variarà en funció de les capacitats financeres dels programadors.  
 
 

Criteris de selecció i candidatura 
Per a respondre a aquesta convocatòria, els programadors han de: 

 Tenir una programació en forma de temporada o d’esdeveniments puntuals, centrada en el circ o 
pluridisciplinar. 

 Proporcionar una descripció de la seva entitat i de la/les manifestacions que organitza.  

 Estar situat al territori transfronterer pirinenc i euroregional*. 

 Ser ubicado en el territorio pirenaico transfronterizo y euroregional*.  

Procediment:  

- Enviar un mail a creacio@lacentraldelcirc.cat per als programadors de Catalunya i Llenguadoc-Rosselló, à 
h-metailie@la-grainerie.net per als programadors de la resta de l'espai transfronterer, amb una descripció 
de la seva estructura i de les seves oportunitats de programació (períodes, esdeveniments…).  

La comissió de selecció està conformada pels socis de Pirineus de circ i de Process()s. Prestarà atenció a la 
possibilitat d’un ‘efecte trampolí’ per les companyies (capacitat d’ampliar les xarxes de difusió, professionals que 
assisteixin a les manifestacions).  

 

Obligacions dels programadors associats 
 
Els programadors seleccionats arran d’aquesta convocatòria es comprometen a signar un conveni amb La 
Grainerie i a respectar les seves obligacions contractuals. En el cas contrari, no podran rebre cap ajut econòmic: 
(conveni): 

 Participar a la selecció dels projectes artístics. 

 Assistir a la presentació dels projectes artístics a La Grainerie el 19 d’octubre de 2012. 

 Respectar el codi de bones pràctiques de programació i utilitzar les eines virtuals de gestió de les gires. 

 Proporcionar, després de la programació, el conjunt dels elements sol·licitats al conveni. 

 Enviar a La Grainerie, si s’escau, una factura TTC de l’import de l’ajut a la programació sol·licitat. 

 

Calendari  
1- Selecció dels programadors associats  

o Publicació on line de la convocatòria en tres idiomes al web de Pirineus de circ (www.circqueo.eu) i als 
webs dels socis d’ambdós projectes a partir del 5 d’abril de 2012. 

o Tancament de la convocatòria:  29 d’abril de 2012. 

o Reunió de la comissió de selecció la primera setmana de maig de 2012.  

o Comunicació dels programadors seleccionats:  2a setmana de maig de 2012.  

 
2- Selecció dels projectes artístics 

o Publicació on line dels projectes dels artistes candidats : 18 de maig de 2012. 



 
 

o Preselecció pels socis de Pirineus de circ i de Process()s. 

o Reunió dels programadors i selecció dels projectes artístics: 5 de juny de 2012. 

o Presentació dels projectes artístics : divendres 19 d’octubre de 2012 a La Grainerie 

o Reunió dels programadors associats: dissabte 20 d’octubre de 2012 a La Grainerie. 

Els programadors de la xarxa Camins Emergents seleccionaran els projectes que volen acollir entre novembre de 
2012 i octubre de 2013. Cada programador es compromet a programar com a mínim un projecte francès i un 
projecte espanyol a una mateixa programació.  

 
3- Programació 

Període de programació de projectes artístics seleccionats per cada programador associat: de novembre de 2012 
a octubre de 2013. 

 
4- Condicions econòmiques 

o Reunió de selecció a La Grainerie el 5 de juny de 2012 : 50 € per entitat associada per al 
transport.  

o Presentació dels projectes seleccionats a La Grainerie en octubre de 2012:  

- 50 € per entitat associada per al transport 
- Allotjament 1 o 2 nits en habitació doble i esmorzar per als programadors de més de 100 km de Toulouse.  
- Àpats  

o Després d’analitzar la capacitat econòmica del programador, La Grainerie o La Central del Circ (en 
funció del territori del programador*) assumiran 1/3 de l’import total impostos inclosos del catxet 
artístic + despeses de transport (veure conveni adjunt per al finançament de les gires).  

 
*NB: El projecte Process()s finança el dispositiu al territori euroregional : Catalunya i regió Languedoc-Roussillon. 
El projecte Pirineus de circ finança el dispositiu  a la resta del territori transfronterer.  

 
** Àlaba, Aragó, Vizcaya, Catalunya, Navarra, Regions Aquitaine, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées i de 
manera general la zona transfronterera França-Espanya.  
 
Contacte per la convocatòria Camins Emergents-Pirineus de Circ 
La Grainerie / Pirineus de Circ 
61 rue St Jean 
31130 Balma – França  
Tel. 00 33 (0)5 61 24 33 91 
Jean-Marc Broqua jm-broqua@la-grainerie.net  
Hélène Métailié h-metailie@la-grainerie.net  
www.la-grainerie.net 
www.circqueo.eu 
 
Contacte per la convocatòria Camins Emergents-Process()s [Languedoc-Roussillon i Catalunya] 
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   

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). 


