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DE MAR A MAR 

PYRENEES DE CIRQUE 

 

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part del Consorci Transversal Xarxa 

d'Activitats Culturals (txac.cat). Des de la seva constitució com a Consorci el 2005, 

Transversal i les 10 ciutats mitjanes adherides a la Xarxa, hem impulsat molts 

projectes en diferents àmbits de la creació, i els ha portat a terme ja sigui 

assumint directament la producció, així com col·laborant i generant sinergies amb 

altres agents culturals, grans centres de creació i artistes.  

 

Les ciutats de Transversal que estem en el projecte són 9: Girona, Granollers, 

Manresa, Mataró, Reus, Olot, Sant Cugat, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. 

 

Així, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a membre de Transversal és un dels 14 

socis participants en el projecte “De mar a mar. Pyrénées de Cirque”. 

 

“De mar a mar” és un projecte de treball transfronterer en l’àmbit del circ 

contemporani. Aquest sector artístic és dinàmic i creatiu, però té un repte en la 

inserció dels talents emergents en un context de crisi. Els operadors implicats 

cooperaran per millorar la orientació, formació, acompanyament dels artistes 

circences en aquest àmbit, així com fomentar la presència de circ en les programacions 

culturals de les poblacions implicades. 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

• Fomentar la formació, la creació i l'exhibició d'espectacles de circ 

contemporani. 

• Millorar l’orientació, la formació, l’acompanyament dels artistes i, en 

particular, dels artistes emergents creant vincles dins el sector circense. 

• Integració dels mercats de treball transfronterers que suposen la movilitat 

transfronterera de projectes de creació. 
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• Promoure el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de 

les persones del territori transfronterer amb la finalitat de millorar l’accés al 

treball. 

 
 

 

SOCIS DEL PROJECTE 

El projecte compta les següents 14 socis en diferents regions. Es tracta d'un projecte 

transfronterer en el qual hi participen entitats culturals a banda i banda de la frontera 

pirenaica. Concretament, de les regions de Catalunya, Aragó, País Basc, Occitània-

Pirineus-Mediterrània (inclou les anteriors Midi-Pyrénées i Languedoc-Rousillon) i Nova 

aquitana. 

 

A Catalunya els socis d'aquest projecte són l'Escola de Circ Rogelio Rivel (en l'àmbit 

de formació), La Central del Circ de Barcelona (en l'apartat de creació) i el 

Consorci Transversal  Xarxa d'Activitats Culturals per a l'exhibició de les 

propostes.  

▪ Aquitania: COMMUNAUTE DE COMMUNES ERROBI, SCENE DE PAYS BAXE 

NAFARROA COMMUNAUTE DE COMMUNES GARAZI BAIGORRI 

▪ Euskadi: AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

▪ Navarra: BELÉN ÁLVAREZ. Distribución y Gestión de Espectáculos S.L.U (Quiero 

Teatro) 

▪ Aragó: AYUNTAMIENTO DE HUESCA, DIPUTACIÓN DE HUESCA 

▪ Languedoc-Roussillon: RÉSEAU EN SCÈNE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

(association régionale de coordination et de diffusion des arts du spectacle en 

Languedoc-Rousillon). 

▪ Midi-Pyrénées: LA GRAINERIE, AX ANIMATION, UNIVERSITÉ TOULOUSE II 

JEAN JAURÈS, VILLE DE TOULOUSE – LE LIDO. 

▪ Catalunya: ASSOCIACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL CIRC – LA CENTRAL DEL 

CIRC, ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL, CONSORCI TRANSVERSAL Xarxa 

d’Activitats Culturals. 
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EIXOS DE TREBALL DEL PROJECTE: 

Els 3 eixos de treball del nou projecte seran els següents: 

1. Formació (accions previstes): 

Master class per artistes professionals (stages tècnics) 

Stages de llarga durada per als artistes que surten de les escoles (acompanyament 

previ a la professionalització) 

Camins emergents. Nous creadors amb projecte: acompanyar-los en la primera 

difusió de la proposta. 

Diploma de la Universtitat de Toulouse 

 

2. Creació (Dispositius previstos): 

INSERCIÓ: Incorporar un jove artista a una companyia estable, que pugui participar 

com a intèrpret en un dels espectacles. A banda, recursos i espai per investigació 

pròpia. 

APADRINAMENT DE LA CREACIÓ: Una companyia consolidada apadrina a una 

d’emergent. 

FONS PER LA CREACIÓ: suport tant a projectes emergents com a artistes 

consolidats que volen aprofundir en investigació. 

 

3. Difusió (objectius):Difusió dels treballs que sorgeixin dels àmbit de formació i 

creació. Programació de grans companyies, pròpies dels països dels socis (França, 

Catalunya, Espanya), però també internacionals (Canadà, resta d’Europa). 
 

Transversal i les 10 poblacions que en formem part,  és un dels agents en l’àmbit de 

la difusió. Hi participarem acollint bàsicament les gires d’artistes internacionals que 

plantegi el projecte. 

  

“De mar a mar” dóna continuïtat a propostes anteriors (Circ que o! o Pirineos de Circo, 

entre d'altes) que ja van treballar per millorar la cooperació transfronterera a 

l'entorn de l'orientació, la formació i l'acompanyament dels artistes i creadors 

de circ contemporani en el massís pirinenc.  
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ACCIONS DEL PROJECTE 

El partenariat en aquest projecte vol acceptar aquest repte i treballar-lo mitjançant 

accions innovadores: 

- Apadrinaments solidaris entre equips consolidats i artistes emergents. 

- Fons mutualitzat per fomentar la investigació i la creació. 

- Crear una xarxa de difusió per als artistes (emergents i consolidats) i 

sensibilització dels programadors de l’acompanyament. 

- Sistema de selecció i seguiment innovador concebut com un espai d’intercanvi 

de coneixement i orientació per als joves artistes i els professionals del sector. 

- Accions de formació per a preparar als joves artistes per la seva inserció 

laboral. 

 

El projecte s’articula amb una dimensió internacional que permetrà als artistes trobar 

oportunitats més enllà del Pirineu i de les fronteres del seu país. 

 

“De mar a mar”, però, va més enllà, ampliant l'abast geogràfic i el número de socis. A  

més, el projecte pren una dimensió internacional que permetrà als artistes trobar 

oportunitats més enllà dels Pirineus i de les fronteres del seu país. Té previstos 600 

desplaçaments i 80 recorreguts transfronterers d'inserció.  

 

Concretament, nou de les ciutats membres de la Xarxa acolliran espectacles de sala i de 

carrer durant les tres temporades que durarà el projecte.  

  

La proposta “De mar a mar” ha estat seleccionada pel Comitè de Programació del FEDER 

per entrar a formar part del programa INTERREG V  (Poctefa 2014-2020). La seva 

aplicació començarà aquesta mateixa tardor, i s'allargarà fins al 2019.  
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Aquest any la producció que formarà part del projecte De mar a mar, és INTARSI de la 

companyia Eia, que es representarà al Teatre Principal el 18 de desembre a les 

18h. 

 

INTARSI.  Companyia de Circ "eia"  

Submergir-nos en un món familiar, un univers fet per peces de vida, compartiran amb 

nosaltres una experiència humana. 

 

Idea original: Companyia de Circ “eia” 

Direcció: Companyia de Circ “eia” i Jordi Aspa 

Intèrprets: Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés 

Moretó, Sarah Filmer “Sankey” 

Direcció musical: Cristiano Della Monica 

Coreografia: Michelle Man 

Producció: companyia de Circ “eia” i La Distil·leria 

Coproducció: Mercat de les Flors (Barcelona), Cirque Théâtre Jules Vernes. Pôle National 

Cirque et Arts de la Rue (Amiens), F.Temporada Alta (Girona), F.Pisteus d’Étoiles 

(obernai), Hameka. Fabrique des Arts de la Rue. 
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inTarsi, segona creació de la Companyia de Circ “eia”, és un espectacle reflexiu i visceral 

que té com a objectiu “fer riure pensant” o “ fer pensar rient” i que ofereix la possibilitat 

de mirar les coses des d’una altra perspectiva. Aquesta peça és una reflexió sobre la 

grandesa de trobar-se i la transformació dels sentiments.  

  

“Pensem en el públic com a acompanyant i no com a espectador, convidant-lo a 

impregnar-se del nostre imaginari des de l’entrada a la sala i oferint la possibilitat 

d’identificar-se en la successió d’estats d’ànim que composa el nostre viatge.” 

 

El primer espectacle de la companyia, Capas, s’ha pogut veure a 12 països  i ha estat 

guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la categoria de Circ “pel risc 

assumit en la investigació i innovació”. Va ser també Premi Zirkolika al Millor Espectacle 

de Circ de sala 2011 i Premi de Circ Emilio Zapatero (Festival TAC Valladolid 2012).  

 

 

 

 

Aquest espectacle ha rebut un premi en el VII Premis Zirkòlika de Circ de 

Catalunya. 
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Entorn l’espectacle de circ INTARSI, alhora, s’han programat tallers de circ en família 

de la mà de l’Escola de circ Saltimbanqui, que tindran lloc el diumenge 11 de 

desembre al Teatre Principal. 

 

L’Escola de Circ Saltimbanqui ens ofereix aquest taller que integra la descoberta de les 

diferents tècniques de circ, com activitat física i creació artística en l’àmbit familiar, per 

tal que tots els membres de la família puguin realitzar una activitat conjunta, dins d’un 

ambient de confiança i afectiu. Aquesta activitat està pensada com un espai lúdic on 

la descoberta i pràctica de les tècniques circenses permeti a les famílies apropar-

se al món del circ com a part activa i no merament com a espectadors. 

 

Per a més informació: 

 

Regidoria de Comunicació 

Contacte: Montserrat Parrilla, mparrilla@vilanova.cat 

Xarxa Transversal: www.txac.cat/ 

Companyia de circ “eia”: www.circoeia.com 

 

 


