
 

Circ en Transhumància: trobades professionals 

Última edició de Circ en Transhumància a Jaca  

Des de fa sis anys, treballem perquè el circ es desenvolupi millor a l’euroregió  Pirineus-Mediterrània. Primer va ser 

amb el projecte Camins de Circ i, des de l’any 2008. amb Circ que o!. Aquest projecte s’ha construït a partir de la 

cooperació entre 8 agents dels sector del circ: centres de creació, escoles de circ, universitats, organitzadors 

d’esdeveniments, etc. Així s’ha anat consolidant una xarxa de quaranta entitats privades, públiques o associatives que 

han volgut compartir les ambicions d’aquest projecte amb nosaltres:  

- Una ambició artística i creativa: les arts del circ se situen a la cruïlla de les expressions contemporànies. La seva 

creativitat es nodreix d’aquestes possibilitats, en un diàleg entre una tradició que es renova constantment i una 

profunda modernitat, així com del llenguatge poètic dels cossos confrontats als límits de la performance o de la tècnica. 

Aquest art híbrid i singular, que és a la vegada imatge, llenguatge i moviment, se situa al cor de les problemàtiques 

contemporànies de les nostres societats: qüestiona, connecta i parla a tots.   

- Una ambició econòmica i cultural: volíem iniciar l’estructuració del sector del circ a l’espai transfronterer i 

euroregional, accelerar les dinàmiques de proximitat entre agents del sector, fomentar l’ocupació laboral, millorar la 

formació, acompanyar els responsables de projectes, els creadors i afavorir la difusió dels espectacles. Es tractava 

d’activar les cooperacions i de treballar en xarxa per a emmarcar les nostres activitats en una economia creativa, 

artesanal i solidària.  

El programa de cooperació transfronterera Espanya, França, Andorra ens va donar el marc ideal per fundar Circ que o !. 

El suport d’aquest programa europeu, el compromís de l’euroregió Pirineus-Mediterrània i de les administracions 

públiques afavoreixen la cooperació entre els agents del sector del circ d’ambdues bandes dels Pirineus.  

El desembre tancarem aquest projecte que s’ha desenvolupat durant 3 anys. Però abans, coincidint amb l’últim Circ en 

Transhumància organitzat al cor dels Pirineus, a Jaca, us convidem a compartir un esdeveniment que valoritzarà els 

equips, les creacions i els projectes que hem acompanyat amb Circ que o!.  

Aprofitarem aquestes presentacions per reunir altres agents espanyols, francesos o europeus per ta l de compartir la 

nostra experiència i confrontar-la amb les seves iniciatives.  

Així doncs, les arts del circ s’inscriuen en l’Any dels Pirineus que vol posar en moviment tots els agents pirinencs i 

valoritzar un territori ric, divers i dinàmic.  

 

 

 

 



 

Trobades professionals 

Els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, es dedicaran dues jornades professionals a temàtiques estretament relacionades 

amb els projectes europeus del sector de les arts del circ: formació professional, projectes emergents, acompanyament 

de projectes, finançament solidari...  

Aquests dos dies constituiran un moment d’intercanvi i d’avaluacions per a tots els agents de Circ que o !, però 

proposem també obrir-los a altres agents del sector del circ a nivell europeu per tal de reflexionar junts sobre els 

respectius projectes i plantejar les bases de futures cooperacions.  

Una nova cooperació al voltant de dos projectes s’està gestant. Pirineus de Circ reunirà 10 socis d’Aquitània, País Basc, 

Navarra, Aragó i Midi-Pyrénées en el marc de la cooperació transfronterera. Process(s) es desenvoluparà en el marc de 

l’euroregió Pirineus-Mediterrània i reunirà socis de Catalunya, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. D’aquesta 

manera, els agents del sector del circ situats al llarg dels Pirineus podran seguir cooperant durant els propers anys.  

Ens complau rebre-vos a Jaca.  

Circ que o ! Pyrénées de cirque és un projecte europeu de cooperació transfronterera dintre del sector del circ. Es 
tracta d’accions i d’activitats de formació, de creació i de difusió a Aragó, Catalunya i Midi-Pyrénées de 2009 a 2011. 
El projecte disposa d’un pressupost global de 1 790 000 €, dels quals 65% són fons europeus FEDER, en el marc del 
Programa de Cooperació Territorial Espanya – França – Andorra (POCTEFA). 
Des de 2007, la Comunitat de Treball dels Pirineus és responsable, com autoritat de gestió, de l’execució del POCTEFA 
2007-2013 d’un valor de 168 M€ per tota la zona transfronterera.   
Circ que o ! és un projet de : AMZ, Animahu, APCC-Central del Circ, Ayuntamiento de Jaca, Escola de Circ Rogelio 
Rivel, La Grainerie, Le Lido-Ville de Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail. 



 

Divendres 30 de setembre 
Palau de Congressos i Casa de la Cultura de Jaca 11h-18h 

Tallers de treball – Avaluació i perspectives del projecte Circ que o ! 

Diversos tallers de treball marcaran el ritme d’aquesta jornada de reflexió sobre les accions empreses en el marc del 
projecte Circ que o! i sobre els dispositius que permetran seguir amb la cooperació a l’espai transfronterer.   

¿Quins han estat els punts positius y negatius dels dispositius creats? ¿Quins resultats s’han obtingut? Com es pot 
ampliar la lògica de cooperació, com reinventar aquests dispositius amb nous socis?  

Tractarem aquestes qüestions en sis tallers de treball dedicats a les temàtiques següents : 

- Dispositius de suport a la creació dinamitzat per Juliette Beaume 

- Dispositius de suport a les companyies emergents dinamitzat per Jean-Marc Broqua  

- Esdeveniments i avaluació dinamitzat per Geo Martinez 

- Dispositius de formació dinamitzat per Francis Rougemont 

- Gestió de la cooperació dinamitzat per Elisa Perez  

- Afavorir la inserció professional dinamitzat per Emilie Salamero  

Cadascun d’aquests tallers reunirà en una mateixa taula a socis, beneficiaris, tècnics d’administracions i representants 
polítics que han participat en el projecte Circ que o! i/o que integraran els futurs projectes de cooperació, Pyrénées de 
Cirque i Process()s. 



 

 
Dissabte 1 d’octubre 

Palau de Congressos de Jaca, 9h30-17h30 
 

De l’emergència  ala internacionalització: acompanyament i estructuració del sector  

Aquesta segona jornada vol qüestionar el projecte Circ que o!. Es tractarà la noció de recorregut, el concepte 
d’economia solidària i el finançament dels projectes europeus. Aquestes són tres temàtiques que volem compartir. 
Tractarem  aleshores aquestes diferents problemàtiques al llarg de la jornada, amb agents d’ambdues bandes dels 
Pirineus i fins i tot de tota Europa. Compartiran amb nosaltres la seva experiència en els àmbits dels projectes 
europeus, l’acompanyament de projectes i el finançament solidari.   

Circ que o ! avaluació i perspectives :  

Hem encarregat a CRP consulting un estudi d’avaluació de l’impacte del nostre projecte sobre els recorreguts 
professionals i artístics dels beneficiaris. Aquest estudi permet també tenir més coneixements sobre el sector i més 
específicament sobre els recorreguts dels artistes.   

De l’emergència a la internacionalització, problemàtiques de l’acompanyament al sector del circ a Europa: 

Després de la presentació de l’estudi-avaluació de Circ que o! volem obrir el debat sobre les problemàtiques 
d’acompanyament dels projectes artístics. Quins dispositius existeixen? Com podem millorar les nostres cooperacions i 
aquestes iniciatives?  

Més enllà, es tracta d’obrir un debat sobre l’evolució del sector: existeixen unes dinàmiques potents a Europa i a la 
resta del món i el circ s’ha desenvolupat molt aquests últims anys. Però quins efectes té la crisi sobre aquestes 
dinàmiques? Quines són les possibilitats de difusió?  

Projectes europeus: enfront de les dificultats de tresoreria que comporten aquests projectes, pot el finançament 
solidari ser una solució?  

Cada responsable dels projectes europeus coneix bé aquesta problemàtica: el decalatge entre el moment de la despesa 
i del reemborsament és  important i sempre provoca grans dificultats de tresoreria.  

Per al sector associatiu, és un problema important que s’ha de resoldre per poder seguir accedint a la majoria dels 
programes europeus.  

Els bancs cooperatius o ètics poden, d’una manera més o menys complexa, aportar una resposta a aquests problemes? 
Quines són les dificultats, com entendre i identificar les problemàtiques del diàleg  banc / associació? Seria possible 
comptar amb xarxes interbancàries solidàries i ètiques en Europa?  

  



 

Tallers de treball – Avaluació i perspectives del projecte Circ que o! Divendres 30 de setembre 

 
10h30 Acollida al Palau de Congressos de Jaca  
Presentació i benvinguda  
 
11h Taller 1 Dispositius de formació 
Avaluació i  perspectives de les accions de formació en el marc de Circ que o! 
 Coordinat per Francis Rougemont – Le Lido (FR) 
11h Taller 2 Gestión de la colaboración  
Avaluació i  perspectives de la colaboració entre els socis del projecte Circ que o! 
 Coordinat per Elisa Pérez – Taller de Ideas (ES)  
11h Taller 3 Esdeveniments i valorització de projectes 
Avaluació i  perspectives de Circ en Transhumància  
 Coordinat per Geo Martinez – La Grainerie (FR)   
 
13h30 Dinar (reserva necesària) 

 

15h30 Taller 4 Dispositius de suport a la creació  
Avaluació i perspectives del dispositiu Camins de creació 
 Coordinat per Juliette Beaume – La Central del Circ (ES) 
15h30 Taller 5  
Dispositius de suport a les companyies emergents 
Avaluació i perspectives del dispositiu Camins emergents 
 Coordinat per Jean-Marc Broqua – La Grainerie (FR)  
15h30 Taller 6 Afavorir la inserció professional 
Avaluació i perspectives de la PACT Studio de Toulouse i dels vivers a Barcelona i Saragossa  
 Coordinat per Emilie Salamero – Mirepoix fait son cirque (FR)  
 
17h30 Fi de la trobada  
 
19h  Números de Camins Emergents  
 
Bufet (reserva necesària) 
 
22h Larsen  220 Vols 
 

Per participar a aquestes reunions reservades a socis, beneficiaris de Circ 
que o!, Pyrénées de Cirque y Process()s : 
Inscripcions fins el 20 de setembre, circqueo.bcn@gmail.com – Justine 
Dénès 
 

A cada reunió hi haurà estudiants de 

la Universitat Toulouse Le Mirail per 

traduir les trobades en espanyol i en 

francès. 

mailto:circqueo.bcn@gmail.com


 

 
Programa de les jornades professionals, dissabte 1 d’octubre 

 

 
10h30 Acollida al Palau de Congressos de Jaca  
Presentació i benvinguda  
 
11h Avaluació i perspectives del projecte Circ que o ! 
L’impacte del projecte Circ que o! sobre els recorreguts professionals i artístics  dels 
beneficiaris – Resultats de l’estudi portat a terme per CRP Consulting, presentats per 
Delphine Leturgie.  
Síntesi dels tallers de treball Circ que o! del divendres 30 de setembre, per Emilie Salamero. 
 
12h 1

a
 Taula rodona 

De l’emergència a la internacionalització : acompanyament al sector del circ a Europa  
Amb : Juliette Beaume - La Central del Circ (ES) 
Fabrizio Giannini - companyia eia (ES) 
Fred Cardon - Jeunes Talents Cirque Europe (FR) 
Jean Poupot - Midi-Pyrénées fait son cirque (FR) 
Benoît Van Oost - la Maison du Cirque (BE) 
Moderació : Marta Borreguero -  la Central del Circ (ES) 
 
14h Dinar (reserva necesària) 

 

15h30 2
a
 Taula rodona 

Finançaments solidaris i projectes europeus  

Amb : Alexa Fallou - la Grainerie (FR) 
Jean-Luc Trollier - Midi-Pyrénées Active (FR) 
I la participació de Crédit Coopératif (FR), del projecte FIARE (ES) y la NEF (FR) 
Moderació : Pedro Canut Ledo  - Asociación Multilateral (ES) 
 
 
18h Aperitiu amb productes regionals  
 
19h Circumstancies 15

ème
 Circ d’Hivern (amb reserva) 

 
 
 
 
 

                                                                                  ©Oscar Santamaría 

Per asistir a aquesta jornada  
Inscripcions fins el  20 de setembre : circqueo.bcn@gmail.com – Justine 
Dénès 
 

Aquesta trobada beneficiarà 

d’una traducció simultània en 

francès i en espanyol  

mailto:circqueo.bcn@gmail.com



