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El projecte Circ-que-o! 
 
El projecte Circ-que-o! promou la realització d’accions i activitats en el sector 
del circ en els àmbits de la formació, creació, difusió i exhibició en els territoris 
transfronterers de Catalunya, Aragó i Midi-Pyrénées durant els anys 2009, 2010 i 
2011. Circ-que-o! agrupa 8 socis d’aquests territoris. 
 
Circ-que-o! està finançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de 
la Unió Europea, en el marc del programa de cooperació Interreg IVC, i té un 
pressupost de 1.600.000 euros pels anys 2009-2011, dels quals 500.000 euros 
revertiran de forma directa a Catalunya.  
 
És el primer projecte de cooperació europea de circ que incideix en tots els 
àmbits del procés artístic i que agrupa equipaments i entitats de formació, 
creació, producció, difusió i exhibició a banda i banda dels Pirineus. 
 
 
El socis del projecte  
 
CATALUNYA 

� Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) – La Central 
del Circ, fàbrica de creació 

� Escola de circ Rogelio Rivel 
 
MIDI-PYRÉNÉES 

� La Grainerie, fàbrica de creació i exhibició de circ, Toulouse  
� Le Lido, escola de circ (Toulouse) 
� Universitat de Toulouse Le Mirail 

 
ARAGÓ 

� Animahu (Osca), associació de difusió de circ a l’Aragó 
� Asociación de Malabaristas de Zaragoza (AMZ) 
� Ayuntamiento de Jaca 

 
També participen en el projecte altres equipaments i entitats de circ com 
l’Ateneu Popular de 9 Barris i La Vela de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Programes destacats 
 
CAMINS EMERGENTS 
Camins Emergents consisteix en la trobada de programadors i artistes de circ 
en una jornada artística que tindrà lloc un cop a l’any a l’Aragó. Aquesta 
trobada genera un circuit de difusió d’aquests artistes en els territoris del 
projecte. 
 



 

Pel 2009, Camins Emergents té lloc a Mequinensa, Fraga i altres poblacions de 
l’Aragó els dies 19, 20 i 21 de juny. Hi participen 5 companyies catalanes i 7 
programadors catalans, d’un total de 13 companyies i 20 programadors. 
 
 
CIRC EN TRANSHUMÀNCIA 
Una trobada anual d’artistes i espectacles que recorrerà durant tres caps de 
setmana les ciutats principals del territori Circ-que-o!: Barcelona, Saragossa, 
Jaca, Toulouse, etc. 
 
Pel 2009, Circ en Transhumància s’estrena a Barcelona el dijous 5 de novembre 
i s’estén fins el diumenge 8, amb una programació que inclourà espectacles 
de companyies catalanes, franceses i aragoneses, tallers de circ, mostres dels 
alumnes de les dues escoles i una jornada professional de debat sobre el 
sector del circ. 
 
CAMINS DE CREACIÓ – RESIDÈNCIES PER A LA CREACIÓ 
Els camins de creació busquen fomentar la qualitat de les creacions 
d’espectacles de circ amb la convocatòria de diverses residències anuals, una 
per territori, que permetran al projecte escollit residir en un o diversos espais del 
territori per fer una creació de circ.  
 
Pel 2009, s’ha obert una convocatòria de 2 residències, una de les quals 
generarà l’espectacle que s’estrenarà al Circ de Nadal de La Vela de 
Vilanova i la Geltrú. El programa té el 2009 una dotació econòmica total de 
31.000 €. La convocatòria es va tancar el divendres 5 de juny i els projectes 
seleccionats es faran públics a principis de juliol.  
 
ACOMPANYAMENT AL PROFESSIONAL 
Consisteix en una plataforma de suport al professional de circ, ubicada a La 
Central del Circ, que oferirà assessorament i acompanyament de projectes 
artístics i companyies en els àmbits de la gestió, la recerca de finançament, la 
producció, la difusió, etc.  
 
Aquest dispositiu entrarà en funcionament a partir del mes de setembre de 
2009. 
 
INTERCANVIS ENTRE ESCOLES 
Diversos programes obren camins de cooperació i treball entre l’Escola de circ 
Le Lido de Toulouse i l’Escola Rogelio Rivel de Barcelona:  
 
Pistes obertes, que afavoreixen l’intercanvi entre els i les alumnes amb la 
preparació i l’actuació conjunta a les pistes obertes organitzades a les escoles 
de formació. 
 
Formació transfronterera, cursos temàtics, organitzats per les dues escoles,  per 
a alumnes i professionals, amb intercanvi d’alumnes i professors. L’objectiu és 
implantar una formació transfronterera d’alt nivell, amb la prefiguració d’un 
curs transfronterer el 2011. 
 



 

Borsa de descobriment, que fomenta la mobilitat entre els alumnes de les 
escoles de circ i permet el perfeccionament d’una tècnica en concret, en 
l’entorn professional d’un altre territori. 
 
Universitats d’estiu, formacions específiques durant l’estiu –amb la 
col�laboració de la Universitat Le Mirail–, intercanvis de professorat i alumnat, 
pistes obertes i formacions transfrontereres. 
 
Pel 2009, les dues escoles participen en el programa Camins Emergents i Circ 
en Transhumància. 
 
JORNADES ESPECIALITZADES 
Circ-que-o! organitza jornades o seminaris de disciplines i de debat que tindran 
lloc en el territori del projecte, obrint espais de participació artística i de 
xerrades i tallers. 
 
Pel 2009, la primera jornada ha tingut lloc el 3 de juny a Toulouse, reflexionant 
sobre els projectes d’acompanyament de professionals de circ. La propera 
jornada tindrà lloc en el marc de Circ en Transhumància, el mes de novembre 
a Barcelona. 
 
PROGRAMACIONS ESTABLES 
En el marc de les programacions estables que tenen La Grainerie, Festival 
Animahu i Asociación de Malabaristas de Zaragoza s’inclouran espectacles 
d’artistes dels territoris, que hagin participat d’alguna manera en el projecte. 
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