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L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE
programa la II edició del CIRC POBLA’T
suport de la Diputació de València.

El I circ pobla’t es va celebrar al 2021 amb la participació de 6 municipis 
valencians que varen acollir
valencià. El projecte va comptar amb el supor
Generalitat Valenciana. L’objectiu del 
territori, i rebre el suport de les institucions, Ajunt
sector tan desconegut i alhora tan enriquidor.

 

Ens adrecem a tots els Ajuntaments per convidar
2022, donar suport al sector circense valencià, descobrir i gaudir d’aquesta art escènica.

 

associació de professionals del circ de la comunitat valenciana  
Telèfon 634570522            info@apccv.org     

 

’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
II edició del CIRC POBLA’T que es desenvoluparà durant l’any 2022 amb el 

suport de la Diputació de València. 

es va celebrar al 2021 amb la participació de 6 municipis 
valencians que varen acollir 13 espectacles de circ i la Jornada Professional de circ 
valencià. El projecte va comptar amb el suport de la Diputació de València i la 

objectiu del circ pobla’t és la difusió del circ valencià arreu del 
suport de les institucions, Ajuntaments i Regidories de 

sector tan desconegut i alhora tan enriquidor. 

Ens adrecem a tots els Ajuntaments per convidar-vos a participar del 
tor circense valencià, descobrir i gaudir d’aquesta art escènica.

 

CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
que es desenvoluparà durant l’any 2022 amb el 

es va celebrar al 2021 amb la participació de 6 municipis 
i la Jornada Professional de circ 

t de la Diputació de València i la 
és la difusió del circ valencià arreu del 

Regidories de Cultura cap aquest 

vos a participar del II circ pobla’t 
tor circense valencià, descobrir i gaudir d’aquesta art escènica. 
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PARTICIPACIÓ en el
 

1. CONVOCATÒRIA dirigida a tots els municipis
vulguen acollir espectacles de circ valencià de les companyies associades a 
l’Apccv durant l’any 2022. 

2. La convocatòria estarà oberta des del mes de maig fins a conformar tota la 
programació anual.  

3. La convocatòria es realitzarà mitjançant un 
característiques i necessitats
d’espectacles circenses.

4. La Comissió Organitzadora del II circ pobla
l’acceptació de participació i la proposta de l
municipi.  

5. S’establirà un compromís de participació entre l
correcta programació de l

 

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació respecte al 
encantades de reunir-nos amb vosaltres per explicar
contactar directament a les dades que apareixen a peu d

 

L’acceptació d’aquestes BASES redactades
part d’aquesta gran activitat programada per l
Comunitat Valenciana. 

 

 FORMULARI AJUNTAMENT
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PARTICIPACIÓ en el II CIRC POBLA

dirigida a tots els municipis de la Província de València que 
vulguen acollir espectacles de circ valencià de les companyies associades a 

’any 2022.  
La convocatòria estarà oberta des del mes de maig fins a conformar tota la 

convocatòria es realitzarà mitjançant un FORMULARI que recull totes les 
característiques i necessitats dels municipis facilitant així la programació 

espectacles circenses. 
a Comissió Organitzadora del II circ pobla’t, comunicarà a cada Ajuntament 
’acceptació de participació i la proposta de l’espectacle que es realitzarà al

un compromís de participació entre l’ajuntament i Apccv
programació de l’espectacle. 

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació respecte al II circ pobla
nos amb vosaltres per explicar-vos el projecte. També podeu 

contactar directament a les dades que apareixen a peu d’aquest escrit.

BASES redactades al FORMULARI són necessàries per a formar 
aquesta gran activitat programada per l’Associació de Professionals de Circ de la 

AJUNTAMENTS https://form.jotform.com/220673737895066

II CIRC POBLA’T 

de la Província de València que 
vulguen acollir espectacles de circ valencià de les companyies associades a 

La convocatòria estarà oberta des del mes de maig fins a conformar tota la 

que recull totes les 
s municipis facilitant així la programació 

a cada Ajuntament 
’espectacle que es realitzarà al 

’ajuntament i Apccv, garantint la 

II circ pobla’t, estarem 
vos el projecte. També podeu 

aquest escrit. 

l FORMULARI són necessàries per a formar 
Associació de Professionals de Circ de la 

https://form.jotform.com/220673737895066 
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ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Correu electrònic: 

Gerèn

COORDINADORA II CIRC POBLA

 

 

 

I circ pobla’t 2021 
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CONTACTE 

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Correu electrònic: info@apccv.org 

Gerència: Maria Ferrer, telèfon: 634570522 

COORDINADORA II CIRC POBLA’T: Ana Gonzàlez, telèfon 648500885

 

 

WEB APCCV: 
http://apccv.org/apccv/2021/circ
2021/ 

JORNADES DE CIRC VALENCIÀ: 
http://apccv.org/blog/2021/jornades
circvalencia-circ-poblat

VÍDEOS CIRC POBLA’T: 
https://youtu.be/4v4wjbII4Kk
 
VÍDEOS CIRC POBLA’T: 
https://youtu.be/A3HI6C08dNI

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

: Ana Gonzàlez, telèfon 648500885 

http://apccv.org/apccv/2021/circ-poblat-

JORNADES DE CIRC VALENCIÀ: 
http://apccv.org/blog/2021/jornades-de-

poblat-2021/ 

VÍDEOS CIRC POBLA’T: 
https://youtu.be/4v4wjbII4Kk 

VÍDEOS CIRC POBLA’T: 
https://youtu.be/A3HI6C08dNI 


