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El programa que presentem es  la concreció del projecte  col∙lectiu de 
l’Ateneu  Popular  9barris.  Durant  la  temporada  2013/2014  s’han  fet 
diferents  accions  emmarcades  en  les  activitats  descrites  al  projecte 
presentat 
 
Entenem  el  programa d’activitats  com un  complement pràctic d’una 
proposta  global  comunitària,  emmarcada  en  un  període  de  temps 
concret.  
 
Les diferents accions han significat un conjunt de fets culturals i socials 
relacionats  transversalment  i  en  permanent  comunicació,  no 
s’entendria el projecte general sense aquesta programació específica. 
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1. SERVEIS I  CONTINGUTS  DE  L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS  
 
L’ATENEU Popular 9barris ha rebut en els últims 5 anys una mitjana de 25.000 usuaris any 
 
L’any 2014 ha estat el de  la consolidació de  les activitats als nous espais de  l’Ateneu. No obstant, el 
control de  la reparació dels defectes d’obra ha requerit una gran dedicació per part nostra, sobre tot 
pel  que  fa  a  un  tema  estructural  de  goteres  al  bar  i  passadissos  i  la  posada  en  marxa  del  les 
instal∙lacions en general. 
 
Gestió de l’ateneu  
El  Bidó  de  Nou  Barris  es  regeix  per  una 
Comissió  Gestora  formada  per  persones 
implicades  al  projecte  i  escollides  per 
l’assemblea  de  socis,    que  s’encarrega  de  la 
gerència,  coordinació  i  representació general 
del  projecte.  La  gestió  de  les  diferents 
branques  d’activitat  és  dirigida  per  diverses 
comissions  de  treball,  també  formades  per 
voluntaris, a  les que  juntament amb al tècnic 
professional encarregat de garantir l’execució 
tècnica  i  la  continuïtat  de  l’activitat  es 
marquen  les  estratègies  i  línies  d’acció 
específiques.  Comissions  com  la  de 
participació,  l’artística,  programació  i  formació  en  les  quals  poden  participar  totes  les  persones 
interessades. Aquesta participació és, de  fet, un dels principals pilars de  la nostra proposta  i el que 
realment omple de sentit la paraula “popular” de l’Ateneu de Nou Barris. 
 
Destinataris  
Durant  l’any 2014 el públic de  l’Ateneu ha estat heterogeni; el conjunt d’activitats han reunit gent de 
totes les edats i procedències, veïns de Nou Barris i de la resta de la ciutat, artistes d’arreu, estudiants, 
escoles i serveis públics; gent d’altres comunitats o països; segons el moment del dia o de la setmana, 
el públic varia considerablement. 
 
Les entitats han continuat trobant als nous espais de l’Ateneu un recurs material i també un aliat per a 
les activitats; propiciant les xarxes socials l’Ateneu esdevé un eix vertebrador de la vida comunitària del 
Districte de Nou Barris i més enllà. 
 
Ho  ha  fet  amb  les  aportacions  dels  voluntaris,  majoritàriament  veïns  de  la  zona,  que  participen 
activament  en  l’execució  dels  actes  i  programacions;  amb  els  formadors  i  alumnes  de  les  escoles  i 
tallers;  amb  la  programació  àmplia  i  variada,  pensada  per  a  tothom;  l’Ateneu  continua  essent  un 
referent per a molta gent no només del territori proper, sinó també de la ciutat i del país. L’Ateneu té 
un altre tipus d’usuaris, que és tota aquella població amb sensibilitat i activitat en el sector de les arts 
escèniques, dins les quals destaca el món del circ. 
 
D’altra banda, hi ha  tota  la població  artística: petites  companyies  i  artistes  individuals que utilitzen 
l’Ateneu com a espai de residencia per a l’assaig, la creació, la projecció i difusió de la seva creativitat, i 
alhora com a intercanvi d’experiències i espai de trobada.  
 
 
 
 



1. 1 PUNT DE TROBADA I PUNT D’INFORMACIÓ 
 
L’horari del punt de trobada i d’obertura al públic ha estat de 9h a 21h de dilluns a divendres. Els caps 
de setmana coincideix amb el de la programació habitual. 
 
L’Ateneu Popular 9barris és per definició un espai públic obert  i en permanent relació amb el territori 
proper, essent per tant un lloc de trobada i informació tant formal com informal de persones, entitats i 
projectes de Nou Barris. 
 
És també un referent cultural de la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana, sobre tot en el sector del 
Circ  i  les  arts  escèniques;  esdevé  un  espai  de  trobada  per  a  projectes,  tertúlies,  cites,  etc..  a  nivell 
ciutadà. 
 
La Cafeteria 
El 2014 s’ha consolidat  la ocupació del nou espai de  la cafeteria, s’ha  renovat  totalment el servei de 
restauració  i  s’ha  seguit millorant el punt de  trobada  i  informació;  la prioritat ha estat    l’adequació, 
decoració i posada en marxa dels nous locals i serveis. 

 Adequació de maquinària i mobles a les noves instal∙lacions. 

 Finalitzar instal∙lació dels punts d’informació  

 Decoració i senyalització de l’espai, fotografies històriques, circuits de moviment del públic. 

 La instal∙lació de un servei gratuït de Wifi  per facilitar l’accés del públic a la xarxa. 

 Condicionament de la infraestructura per a exposicions. 

 Adequació i disseny del plafó informatiu dels diferents serveis. 
 

Els espais d’entrada a l’Ateneu  
Durant  el  2014  hem  definit  els  espais  de  informació  i  atenció  al  públic,  tant  pel  que  fa  a  les 
informacions pròpies del centre, com a informacions d’altres. S’ha seguit amb el disseny dels espais de 
informació per a les diferents àrees. 
 
Les sales de reunió, armaris i taquilles 
 L’Ateneu disposa ja de 3 sales per a us de grups i entitats i 2 especialitzades amb arxiu i equipament. El 
servei de gestió d’espais  i equips, ha posat en marxa un sistema  informàtic organitzat pel control de 
l’ús d’aquestes sales. 

S’ha  restaurat  un  armari  amb  12  taquilles  a 
disposició  d’entitats  i  grups  i  s’ha  situat  a  la  sala 
d’arxiu,  juntament  amb  un  equip  informàtic  amb 
accés  a  Internet  i  telèfon;  tot  aquest equipament 
és un recurs a disposició d’alumnes en practiques i 
treballs  de  recerca,  grups  especialitzats,  i  usuaris 
que ho demanen. 
 
Fan us d’aquest armari i sala especialitzada: Escola 
de  Circ  Rogelio Rivel, Grup  de  foc  de Nou Barris, 
Associació  de  pares  i  mares  Hampa,  Xarxa 
d’Intercanvi  La  Troca,  Associació  de  Professionals 

del Circ de Catalunya, Arxiu Histori de Roquetes, Cooperativa de consum “La Vinya” de Roquetes. 
 
Atenció al públic 
L’horari d’atenció al públic a  les oficines ha estat de 10h a 14h  i de 15h a 22h de dilluns a divendres.  
Quan les oficines estan tancades, l’atenció al públic la fa el personal de la cafeteria. 
 



Punt d’informació 
L’Ateneu te 3 punts d’informació basics, el Hall principal d’entrada a  l’edifici,  la Cafeteria  i el Vestíbul 
del Teatre; en aquestes ubicacions  s’han preparat plafons  i mobles adients per a  tota  la  informació, 
cartells, voladors, etc.. 
Del manteniment i actualització d’aquets espais se’n fa càrrec el servei de comunicació de l’equip. Per 
facilitar  la  comprensió  després  d’un  any  de  fer‐los  servir,  s’han  retolat  per  àmbits  i/o  localitzacions 
(territori o ciutat i social o cultural). 
 
Biblioteca/hemeroteca 
S’ha començat a donar a conèixer i a posar en marxa aquest servei; tenim l’arxiu documental, revistes, 
fotos..., alguns dels materials es van  fer malbé al magatzem municipal on es van guardar durant  les 
obres i els hem començat a restaurar. És fa necessari impulsar un grup de treball específic per a aquest 
tema : era un objectiu de l’any 2013 i ho ha seguit sent l’any 2014. 
També  hem  començat  amb  l’organització  de  l’arxiu  documental  del  Projecte  Ateneu,  a  l’espera  de 
formar un grup que l’ordeni i el digitalitzi.  
 
Servei d’informació per grups 
Les visites guiades a  l’Ateneu son un servei d’informació que Bidó de Nou Barris considera  important, 
genera un complement formatiu i una difusió del projecte molt qualificada. 
 
Son sessions de una hora amb visita guiada i explicació del tema demandat, prèviament se l’hi pregunta 
al grup, escola o entitat, mitjançant una fitxa, el motiu i interès de la visita. 
Un treballador de l’equip s’encarrega de fer el servei que un cop finalitzat comunica al servei de gestió 
d’espais pel seu arxiu documental. 
 
S’han realitzat un total de 34 visites amb 641 participants 
 
Entitat  Ciutat  sector  Persones

Cirkus info, l’homòleg de l’IRL a Finlàndia   Barcelona  circ / artístic  12 

Univ.  De  Cardiff  –  Welsh  Scool  of 
Architecture  Cardiff. UK  ensenyament  2 

Soziale Bildung e.V. 
Rostock 
(Alemània)  fundació educativa  18 

Assoc. Escola Rogelio Rivel  Barcelona  circ / artístic  25 

U.B. / european Social Research Unit  Barcelona  acadèmic  1 

IES Salvador Seguí  Barcelona  Ciclo formativo de Integración Social  84 

C.E.A. Global Education  Barcelona  Curs Urban Social Movements in BCN  20 

IES Vidal i Barraquer   Tarragona  Form. Professional  23 

IES Salvador Seguí  Barcelona  Cicle Sup. Anim. Sociocultural  30 

INS Severo Ochoa  Barcelona  Cicle Sup. Anim. Sociocultural  27 

Universitat de Barcelona  Barcelona  Màster en Gestió Cultural  10 

Uvic  VIC  3r i 4t educació social  60 

IES Can Vilumara  Barcelona  Animació sociocultural i turística  30 

Fundació Cruïlla  Barcelona  Inserció Laboral  15 

INCA Catalunya  Barcelona  inserció social  7 

Grup de Cinema i Cultura  VIC  cultural i acadèmic  10 

CSS COTXERES DE SANTS  Barcelona  Institut Municipal de Serv Socials  14 

I.G.O.P.  Barcelona  Màster d’Interv.Psicosocial  24 

Universitat de Barcelona  Barcelona 
Màster  en  gest  patrimoni  mundial  i 
projectes pel desenvolupament  20 

C.E.A. Global Education  Barcelona  Curs Urban Social Movements in BCN  25 

Spora Parc de Recerca de la UAB  Barcelona     2 



INSTITUT públic VALLVERA  Girona  Tècnic en Animació Sociocultural  24 

Grup d’estudiants de Treball Social  Bèlgica  Bachelor Social Work  12 

Associacion Cemea  Perpignan   B.P.E.P. Jeunese et esport  13 

Fund. Pere Tarrés  Barcelona 
Curs de Prof “Dinamització, programació i 
desenvolupament d’activitats culturals”  19 

Escola Pia Luz Casanova  Barcelona  de P3 fins a 4t ESO  25 

U.N.E.D.  Barcelona  ensenyament  15 

Cau  Sant Boi LL.  Lúdic  7 

Associacion Cemea  Perpignan   B.P.E.P. Jeunese et esport  12 

Assoc. De mestres jubilades actives  Barcelona     8 

Universitat Autònoma de Barcelona  Bellaterra  Grau d’Educació Social  15 

Chiminiguagua  Bosa‐Bogotà  FAICP Fundació  7 

Centre d’Educació Especial Can Rigol  El Prat  Llob.  Ensenyament  10 

Grup d’estudiants de Treball Social  Bèlgica  Bachelor Social Work  15 

   TOTAL  PARTICIPANTS  641 

 
1.2 CESSIÓ D’ESPAIS I EQUIPS 
 
L’Ateneu disposa de fogons, carpa, plafons i equip tècnic de batalla, que presta a grups i entitats sense 
ànim de lucre, pel desenvolupament de les seves activitats. 
 
Durant  les tres primeres setmanes del mes de juliol, al gimnàs es desenvolupa el Casal Infantil de Circ 
de l’Hampa que acull 15 nanos i les respectives monitores. De dilluns a divendres, de 9h. a 17h. 
 
Entitats i projectes 
Han fet us d’aquest servei 2.650 persones distribuïdes entre 21 entitats 
 
Escola C.E.I.P.  Antaviana 

Assaig de Cant Coral dels alumnes de 6è i presentació per a la resta d’alumnes de l’escola, al teatre 
els dies 10 i 11 de març 
Funció de  Teatre Musical  per  a  les  famílies de  l’escola  a  càrrec de  la  classe de  6è,  al  teatre de 
l’Ateneu els dies 13 i 14 de Maig 

Coordinadora Cultural Nou Barris – Zona Centre 
Reunions per organitzar el Carnestoltes  tots els dimecres.Elaboració de  la  xocolata pel Dia de  la 
Truita, a la cuina de l’Ateneu el 27 de febrer 

Programa de Ràdio “L’hora L” de la Cadena Ser – ràdio Barcelona 
Emisió en directe dels des Hall de l’Ateneu del programa monogràfic sobre Nou Barris, el 16 d’abril 
durant tot el matí 

l'EAIA  de Nou Barris – Roquetes 
Trobades Familiars a una sala de  l’Ateneu de 17h. a 18,30h. tots els dilluns de març, abril, maig  i 
juny 

Grup d’aturats Nou Barris Coopera 
Es reuneixen a una sala de l’Ateneu els matins dels dimarts del març, l’abril i el maig 

En col.laboració amb l’APCC 
La Trobada Anual de Monociclistes, els dies 29 i 30 de març.  

Associació pel Foment del Curtmetratge Social, “Solo x Cortos” 
Mostra dels Curts seleccionats, al teatre de l’Ateneu. Dies 27, 28, 29 i 30 de  març.  

Projecte d’ajuda mútua Fer Mes amb Menys de Roquetes ‐ Hampa 
Els dijous del mes d’abril fan assajos de balls en línia al Hall de l’Ateneu, de 18h a 20h 

Bot Projet, Cia. de Circ 
Deixen els seus materials tècnic i d’escenografia al taller – magatzem del gener al juliol 



Escola de Circ Rogelio Rivel : 
Creació de l’espectacle de Final de Curs dels alumnes de 1er nivell i mostra del mateix al públic, al 
teatre de l’Ateneu, durant la primera setmana del mes de juny . 

Africapcp 
Càsting d’artistes de circ per nou Parc Temàtic a Palma de Mallorca, tot el dia 8 d’abril, al gimnàs, 
de la ma de la Cia. Tricicle 

Associació DreamBox de Hip‐Hop 
Festival jove de coreografies al teatre, tot el dia de dissabte 3 de maig 

T‐Cat 
Presentació tècnica de noves taules de so i llums al teatre els matins dels dies 8 i 22 de maig 

Escola de ball Poc a Poc de Montcada i Reixac 
Final de curs al teatre el dia 11 de Maig 

Comissió de la Plaça Trobada 
Reunions quinzenals a una sala de l’Ateneu del gener al maig 

Escola Taller de l’Espectacle de BCN Activa. 
Del 31 de març  al 15 de  juny  fan  les pràctiques de  les  assignatures de producció, escenografia, 
maquinària, llums i so al teatre de l’Ateneu. Els seus alumnes, acompanyats dels professors. 

Projecte Save the Children a l’Escola Antaviana 
Reunions d’equip a la sala gran de l’Ateneu els divendres del 15 gener al 15 Febrer 

Associació d’Animadors socioculturals de Catalunya 
Fan la seva Trobada anual a l’Ateneu dissabte 1 de febrer 

Associació Educar en Família. 
Els matins dels últims divendres de cada mes porten a terme a l’Ateneu l’activitat del seu Grup de 
Jocs de Taula. 

Grup d’anglès pel Circ 
Reunions setmanals els mesos de gener a maig 

Grup de Foc de Nou Barris 
Reunions setmanals i l’assemblea anual durant tot l’any. 

Coop. De consum ecològic  “Les Vinyes de Can Roqueta” 
Fan  servir  tots  els  dimecres  l’espai  de  la  taquilla  i  el  vestíbul  del  teatre  pel  repartiment  de  les 
cistelles.  També fan servir la sala gran de l’Ateneu per a l’assemblea cada segon dimecres de mes. 

El Grup de percussió de Nou Barris 
Assagen totes les tardes dels divendres al buck de l’Ateneu. 

 
Residències Artístiques (en l’itinerari de la creació) 
 
Han fet us d’aquet servei 16 grups artístics 
 
Artista Alvarito 

Assaja  als matins,  habitualment  al  gimnàs  o  al  vestíbul,  durant 
tota la temporada 

Asier “Saltoka” 
Assaja al gimnàs de l’Ateneu, habitualment al matí, durant tota la 
temporada 

Cia Late Makiato 
Assajos i creació al gimnàs durant tres setmanes del mes de gener 

Sofia Acosta 
Gravació del vídeo del seu espectacle, al gimnàs, el 4 de febrer 

Grup Musical Morosito 
Residència tècnica i musical al teatre els dies 5, 6, 7 i 8 de febrer 

 Cia. La Clandestina 
Assajos i la creació de  l’Exercici de la Força al gimnàs i el teatre del 17 al 28 de febrer 



Cia. Zirkilibrados 
Assaig i creació del seu espectacle Cabaret Pa Variarte, al gimnàs de l’Ateneu els migdies del gener, 
febrer i març. 

Cia. Zirkonita 
Assagen al gimnàs de l’Ateneu els matins de dijous del gener al maig 

Cie C Nou Menim 
Assagen les seves creacions al gimnàs els mesos de gener i febrer 

Escola de Dansa Espin 
Assajos tècnics de les coreografies pels concursos de dansa al teatre durant tot el dia, dissabte 1 de 
febrer 

La Cia. Troupe 
Assaig de  l’espectacle  “La  Família Pérez nos  vamos a  la playa”, al gimnàs   del 21 de març al 15 
d’abril 

Cia. Circ fet a Ma 
Assagen al gimnàs els matins del 24 al 28 de març 

Companyia Sacude de Dansa Vertical. 
Tenen la seva residència artística permanent a l’Ateneu. Fan els seus assajos i creacions a la paret 
de la caixa escènica. 

Companyia DelReves de dansa vertical. 
Tenen la seva residència artística permanent a l’Ateneu. Treballen els seus espectacles a les parets 
de la caixa escènica del teatre. 

Cia. de dansa vertical Circo Delicias 
Tenen la seva residència artística permanent a l’Ateneu. Treballen els seus espectacles a les parets 
de la caixa escènica del teatre. 

Desastrosus Circus. 
Companyia de circ resident a  l’Ateneu. Hi tenen els seus materials  i hi fan els seus assajos durant 
tota la temporada. 
 

Assajos de companyies o artistes individuals  
 
Han fet us d’aquest servei de 45 persones 
 
Cia. Ciclicus 

Assagen al gimnàs els matins dels dies 7 i 21 de març 
Los Herrerita. 

Assagen als gimnàs de l’Ateneu durant tota la temporada 
Joel (cable )  i Ariadna ‐  Maria  (trapezi) 

Assagen al gimnàs de  l’Ateneu durant els mesos de  febrer, març  i 
maig 

Extraño Weys 
Fan assajos musicals al buc els dimarts dels mesos de febrer, abril i 
maig 

Artistes de breack‐dance i circ, de Nou Barris i resta de Barcelona 
Tenen a  la seva disposició el gimnàs de  l’Ateneu tots els dijous, de 
20h. A 21,45h. Pels seus assajos i creacions.   

Els artistes de circ tenen a la seva disposició el gimnàs de l’Ateneu 
En regim de concertació prèvia d’horari, pels seus assajos i creacions de dilluns a divendres, durant 
tot l’any. 

Els músics tenen a la seva disposició el buck d’assaig de l’Ateneu. 
En regim de concertació prèvia d’horari, pels seus assajos i creacions de dilluns a divendres, durant 
tot l’any.  



2.  FORMACIÓ  I CIRC  SOCIAL: UNA PROPOSTA PEDAGÒGICA DE  INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA I DE INCLUSIÓ SOCIAL 
 
 

2. 1 Formació de Formadors de Circ Social 
 
Descripció 
Aquest curs d’iniciació al circ social està adreçat a artistes, formadors/es, i educadors/es de Catalunya i 
altres indrets d’Europa que volen aprendre eines teòriques i pràctiques per apropar‐se al concepte de 
circ social en el treball educatiu amb persones en situació de risc social.  
El curs ha estat dissenyat per  l’equip pedagògic de  l’Ateneu Popular 9 Barris. La  seva elaboració ha 
comptat amb la col∙laboració del Departament d’Acció Social de Cirque du Soleil i la Xarxa Europea de 
Formació Circ Social Caravan. 

Competències que es treballen al curs: 

 Ser capaç de definir la complexitat del concepte circ social. 

 Conèixer les tasques bàsiques d'un formador de circ social. 

 Adquirir eines i habilitats pedagògiques bàsiques per aplicar al circ social. 

 Adquirir eines per a la negociació i la resolució de conflictes 

 Conèixer els principis bàsics del treball en xarxa i treball comunitari 

Fites assolides 

 Visualització l’Ateneu com a referent en circ social. 

 Capacitar dins dels valors propis de l’Ateneu. 

 Millorar la intervenció educativa en circ  

 

Dates  Nºhores  Entitat  Lloc  Participants 

14,15 i 15 de març  15  Bidó Nou Barris  Ateneu  25 

11 de maig  10  Fundació Pere Tarrés  Ateneu  15 

19 de maig  5  Universitat Autònoma de Barcelona  UAB  20 

26 de maig  6  IN Veles i Vents  Gandia (INS)  25 

 

2.2 Escola Infantil de Circ (EIC) 
 
Descripció 
Actualment 16 professors/es treballen amb 95 nens que realitzen l’aprenentatge de tècniques base de 
circ  (malabars,  trapezi,  equilibris,  acrobàcia,  dansa,  expressió  dramàtica...).  L’experiència  d’aquests 
anys ha permès traçar un procés educatiu sòlid. El treball amb grups reduïts (de 6 a 9 infants) i la seva 
organització per edats, ha permès  l’adaptació als processos  individuals  i crear un clima de confiança, 
molt favorable per a superar els reptes que el circ ens ofereix. 
 
Fites assolides 

 S’ha  dotat  d’una  bona  base  de  tècniques  de  circ  i  corporals  com  eines  d’expressió  i 
comunicació. 

 Foment de l’esforç personal i l’assumpció de responsabilitat en el procés personal. 

 S’ha après a jugar, treballar i conviure en grup. 

 S’han donat alternatives creatives i participatives en contraposició a les consumistes i passives, 
al temps de lleure 



 
GRUP D’INICIACIÓ 

INICIACIÓ 
1r TRIMESTRE 
(d‘octubre a desembre) 

2n TRIMESTRE 
(de gener a març) 

3r TRIMESTRE 
(d’abril a juny) 

Nº. nens  36  36  36 

Edats  De 6 a 9 

professors  3  3  6 

Tècniques  Malabars, trapezi i bola d’equilibri  Malabars, xanques i teatre   Totes / Preparació fi de curs

Hores totals  12  28  12 

Espai  Teatre i vestíbul  Teatre i vestíbul  Teatre i carpa 

 
GRUP DE PREESCOLA 

PREESCOLA 
1r TRIMESTRE 
(d‘octubre a desembre) 

2n TRIMESTRE 
(de gener a març) 

3r TRIMESTRE 
(d’abril a juny) 

Nº nens  21  21  21 

Edats  De 9 a 12 anys 

Nº professors  5  7  5 

Tècniques 
Dansa,  expressió  dramàtica, 
acrobàcia, monocicle i malabars 

Dansa,  expressió  dramàtica, 
trapezi, acrobàcia i monocicle

Totes /Preparació fi de curs 

Hores totals  24  24  30 

Espai  Teatre  Teatre, gimnàs i vestíbul  Teatre i carpa 

 
GRUP D’ESCOLA 

ESCOLA 
1r TRIMESTRE 
(d‘octubre a desembre) 

2n TRIMESTRE 
(de gener a març) 

3r TRIMESTRE 
(d’abril a juny) 

Nº de nens  32  32  32 

Edats  D’11 a 14 anys 

Nre. de nens  28  28  28 

Nº professors  6  8  4 

Tècniques 
Acrobàcia,  cable,  rul∙lo,  trapezi, 
monocicle i dansa 

Clown,  dansa,  monocicle, 
trapezi,  bola,  malabars  i 
acrobàcia  

Totes (preparació fi de curs)

Hores totals  48  48  52 

Espais  Gimnàs, carpa i teatre  Gimnàs i teatre  Gimnàs i vestíbul 

 
Per veure aquí l’ Espectacle Escola Infantil de Circ Ateneu Popular 9 Barris 2014: 
http://vimeo.com/99813102 
 
 

2.3 Escola Juvenil de Circ (EJC) 
 
Descripció 
L’Escola Juvenil de Circ s’inicia  l’any 2003  i està formada per un equip de sis professors que treballen 
tècniques com acrobàcia, aeris, teatre o equilibris amb una vintena de  joves d’edats compreses entre 
els 13 i el 17 anys. És un projecte d’educació artística en el lleure, que dóna continuïtat als alumnes de 
l’Escola  Infantil  que  després  volen  continuar  estudiant.  És  un  espai  educatiu  global  on  es  potencia 
l’adquisició d’una base tècnica de circ de qualitat a través d ela realització d eles classe si de sortides a 
l’exterior on posar en pràctica l’aprés. 
 
 



Fites assolides 

 Aprofundiment  en  les  tècniques  bàsiques  per  a  la  pràctica  circense,  adquirint  un  hàbit  de 
treball autònom i integrant un esquema de treball físic des d’hàbits saludables. 

 Desenvolupament  la  creativitat  i  la  investigació  en  la manipulació  dels  elements  circenses, 
incloent el joc i la improvisació. 

 Foment  dels  processos  d’expressió,  comunicació  i  creació  buscant  la  interrelació  de  les 
diferents tècniques. 

 S’ha afavorit i potenciat el treball grupal i les habilitats necessàries per aquest treball: respecte 
mutu, escolta activa, i observació 

 Investigació  de  les  possibilitats  de  l’espai  escènic,  l’estructura  teatral  i  les  eines  còmiques  i 
gestuals amb totes les tècniques circenses a l’abast. 

 Apropament del circ als barris amb tallers, cercaviles i exhibicions. 

 S’ha dotat dels hàbits i les eines necessàries per desenvolupar la futura tasca professional dins 
del món del circ 

 

Escola Juvenil de Circ 
1r TRIMESTRE  
(d‘octubre a desembre) 

2n TRIMESTRE 
(de gener a març) 

3r TRIMESTRE 
(d´abril a juny) 

Nre. de nens  23  23  25 

Nre. de professors  6  5  5 

Tècniques troncals 

Acrobàcia, llit elàstic, 
aeris,col∙locació i 
dansa,equilibris,teatre i 
construcció de números 

Acrobàcia, aeris, teatre i 
construcció de números 

Acrobàcia, llit elàstic, col∙locació 
i dansa, equilibris 

Tècniques  
Teatre, malabars i work‐in‐
progress 

Equilibri i dansa  Aeris, clown i work‐in‐progress 

Hores totals  114  102  114 

Espai  gimnàs  Gimnàs/teatre i carpa  Gimnàs i teatre 

 
Pots  veure  aquí  l’  Espectacle  Escola  Juvenil  de  Circ  Ateneu  Popular  9  Barris  2012  2013 
http://vimeo.com/99824442 
 
Sortides i activitats de l’Escola Juvenil de Circ 

 
Data  Activitat  Lloc  Col∙lectiu  Alumnes 

28 setembre  Festes Majors d’Horta  Plaça Horta  Escola Juvenil Circ  11 

16 octubre 
 

Tarda Jove del Dia de la Pinya  Pistes Esportives Antoni 
Gelabert 

Escola juvenil de Circ  15 

16  octubre  Lokal de Risc  Ateneu  Escola Juvenil de Circ  12 

2 març  Taronjada Carnestoltes BCN  Centre Barcelona  Escola juvenil de Circ  8 

3 abril  Sortida al teatre “Sala Fènix”  Sala Fènix  Escola Juvenil de Circ  19 

 
 

2.4 Circ ÈXIT, circ al currículum escolar 
 
Descripció 
Aquest  és  un  projecte  que  s’emmarca  dins  el  programa  Èxit  depenent  del  Consorci  d’Educació. 
Treballem conjuntament amb diferents Instituts del territori. El circ és converteix en una eina educativa 
dins del currículum escolar  ideal per que els adolescents puguin   millorar  la seva autoestima  i  la seva 
revalorització  personal  davant  dels  companys  i  de  la  resta  del  professorat  del  centre,  alhora  que  li 
permet consolidar els aprenentatges  i acreditar els àmbits curriculars que s'hagin treballat.   És tracta 
d’un recurs de diversificació curricular que s ’ofereix a l'alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessita aprendre 



d’una altra manera. És un espai d’integració social  i acadèmica on  l’alumnat del cicle superior d’ ESO 
amb dificultats per seguir els continguts acadèmics tradicionals, pot desenvolupar nous coneixements, 
habilitats, normes i valors i assolir l'objectiu del Graduat Escolar de Secundària (GES). Els continguts i els 
la metodologia de treball dels tallers es realitza des del participació activa i la cooperació del Consorci , 
del professorat i dels professionals dels tallers. Assisteixen tots plegats a veure l Circ d’Hivern. 
 
Fites assolides 

 Assoliment del graduat escolar de secundària 

 Consolidació la relació entre escoles i entitats del territori 

 Desenvolupament d’actituds, valors i normes 

 Desenvolupament psicomotriu i relacional 

 Foment la descoberta de les tècniques de circ 

 Incorporació de la pràctica del circ en els hàbits de lleure d’infants i joves 

 S’ha generat participació activa d’infants i joves a les activitats del barri, a partir del circ. 
 

IES  Barri  Nre. pax  Horari  Dies 

Ins Serrat i 
Bonastre 

Gràcia  12  Dilluns 10 a 11.30h  Gener:  13, 20,27 
Febrer: 3,10,17,24 
Març: 5,10,17 

Ins Turó de 
Roquetes 

9 Barris  10  Dilluns 9.30 a 11h  Març: 24,31 
Abril: 7, 28 
Maig: 5,12,19,26 
Juny:2 

Ins Galileo Galilei  9 Barris  14  Dimecres 9.30 a 11h  Març: 26 
Abril: 2,9,23,30 
Maig:7,14,21,28 
Juny: 4 

Ins Picasso  9 Barris  12  Divendres 9.30 a 11h  Març: 28 
Abril:4,11, 25 
Maig: 9,16,23,30 
Juny: 6 

Ins Guineueta  9 Barris  12  Divendres 12h a 13.30h  Març: 28 
Abril:4,11,25 
Maig: 9,16,23,30 
Juny: 6 

 
 

Alumnat en pràctiques 
Aquest curs  l’Ateneu Popular 9Barris ha comptat amb 2 persones en pràctiques. Han desenvolupat  la 
seva formació de manera vivencial als diferents projectes de l’Ateneu. 

 
Nom  Carla Arriola 

Projecte  Escola Infantil i Juvenil de Circ, i Comissió de Formació 

Hores/setmana  12 

Dates  Octubre 2013 a gener 2014 

Procedència  Cicle Formatiu Integració Social a l’INS Bemen3 

 
Nom  Maria Carbonell 

Projecte  Escola Infantil i Juvenil de Circ i Comissió de Formació 

Hores/setmana  12 

Dates  Octubre 2013 a març2014 

Procedència  4art Educació Social Universitat de Barcelona, Catalunya 



 
Nom  Aïda Ballester 

Projecte  Èxit, Escola Infantil de Circ,  Gent Gran i Comissió de Formació 

Hores/setmana  30 

Dates  Febrer 2014 a  juliol 2014 

Procedència  Màster Intervencions Socioeducatives Universitat de Barcelona, Catalunya 

 
Nom  Marina Busquets 

Projecte  Escola  Infantil  i Juvenil de Circ, Fem Salut a través del Circ, Equip oficines 
Ateneu, i Comissió de Formació 

Hores/setmana  20 

Dates  Gener 2013 a Juliol 2014 

Procedència  Programa Eurodissey Paris , França 

 
Nom  Elena Testar 

Projecte  Escola  Infantil  i  Juvenil de Circ, Fem Salut a través del Circ,  i Comissió de 
Formació 

Hores/setmana  4 

Dates  Gener 2012 a Juliol 2013 

Procedència  Màster Intervencions Socioeducatives Universitat de Barcelona, Catalunya 

 
 

2.5 Tallers de circ amb casals infantils 
 
Descripció 
Van començar al  llarg del curs 2004‐2005  i es tracta d’un treball conjunt específic entre els casals de 
Trinitat Nova  (Projecte “Desvan”), Roquetes  (SOIA)  i Verdum  (Grup Muntanyès)  i  l’Ateneu. Els  tallers 
amb  infants  i adolescents dels casals  infantils  són una proposta d’activitats artístiques  i de  lleure als 
col∙lectius d’infants i adolescents del territori, integrant‐los en la dinàmica de l’Ateneu i en les entitats 
que  treballen  al  territori.  Es  busca  l’equilibri  i  la  relació  entre  formació,  creació  i  difusió  cultural  i 
artística.  Són  25  sessions  de  circ  que  es  realitzen  de  forma  continuada  amb  els  diferents  infants  i 
adolescents dels casals infantils del territori amb uns 100 nens i nenes de 6 a 13anys. Valorem el interès 
físic i relacional que es dóna entre els infants; i la interrelació i el desenvolupament comunitari. Realitza 
el final de curs a la Festa del Circ Social. 
 
Fites assolides 

 Consolidació de la relació amb els casals i grups infantils de la zona 

 Desenvolupament actituds, valors i normes 

 Desenvolupament l’àmbit psicomotriu i relacional 

 Fomentar la descoberta de les tècniques de circ (activitat física i creació   artística) 

 Incorporació de   nous  infants  i adolescents del territori dins  la dinàmica de  l’Escola Infantil de 
Circ i Escola Juvenil de Circ 

 Incorporació de  la pràctica del circ en els hàbits de lleure 

 S’ha generat participació activa d’infants i joves a les activitats del barri, a partir del circ. 
 

Mes  Dia  Nº participants 

Octubre  25  22 

Novembre  22  22 

Gener  27,29  18,25 

Febrer  5,19,21,24  15,16,21,18 



Març  5,10,19,17,26,28  20,20,17,25,23,27 

Abril  7,9,25,30  15,17,19,23 

Maig  5,7,12,15,19,21,23  15,24,25,23,26,19 

juny  2,4 i 6 de juny /Festa del Circ Social  25,23,450 

 
 

2. 6 Fem salut a través del circ 
 
Descripció 
Aquest projecte suposa una proposta d’activitat física i artística a joves de 12 a 16 anys del districte de 
Nou Barris donant‐los a conèixer el circ com a pràctica que  fomenta hàbits  saludables a nivell  físic  i 
social.    Es  treballa  en  coordinació  amb  els  instituts  de  la  zona  i  la  Taula  de  Franja  que  aglutina  les 
entitats, projectes, serveis i administracions que treballen amb aquets franja d’edat. Són 2 grups de 25 
places  que  realitzen  20  sessions  aprox  continuades  cadascú  entre  gener  i  juny.  És  una  proposta 
formativa d’aprofundiment. Realitza el final de curs a la Festa del Circ Social. 
Posteriorment s’obre un curs de 3 sessions amb 25 places al  juliol, per que puguin profunditzar o es 
pugi apuntar gent nova. 

 
 

Grup dimecres de 16 a17.30h  Grup divendres de 16 a17.30h 

Mes  Dia  Mes  Dia 

Febrer  12,19,26  Febrer  7,14,21,28 

Març  5,12,19,26  Març  7,14,21,28 

Abril  2,9,23,30  Abril  4,11 

Maig  7,14,21,28  Maig  9,16,23,30 

Juny  4  i  6  de  juny  (Festa 
del Circ Social) 

Juny  6  de  juny  (Festa  dle 
Circ Social) 

Grup Juliol Dimecres de 10 a 11.30h 

Juliol  2,9 i 16 

 
Fites assolides 

 Coneixement del circ com a disciplina física i artística 

 Millora del domini psicomotriu del propi cos. 

 Foment de l’ús de hàbits saludables. 

 Coneixement i acceptació els propis límits i capacitats. 

 Participació activa d’infants i joves a les activitats del barri. 

 Resposta  integrada  a  partir  de  la  coresponsabilització  i  la  implicació  del  conjunt  d’agents  i 
serveis d’un territori. 

 
2.7 AMICS I CIRC: Circ al barri del Baró de Viver 
 
Descripció 
Curs de circ realitzat a l’Ateneu Popular 9 Barris adreçat a 10 nenes i nenes d’10 a 12 anys del barri del 
Bon  Pastor  que  pretén  reforçar  competències  bàsiques  per  l’estudi  a  través  de  l’aprenentatge  de 
tècniques  de  circ.  Els  nens  fan  dimecres  el  taller  de  circ  i  els  dilluns  amb  un  voluntari  apliquen  les 
competències apreses a  la  seva  vida quotidiana. Emmarcat en projecte  comú de  l’AFEV, el Consorci 
d’Educació i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Realitza el final de curs a la Festa del Circ Social. 

 
Fites Assolides 

 Coneixement del circ com a disciplina física i artística 

 Millora del domini psicomotriu del propi cos. 



 Foment de l’ús de hàbits saludables. 

 Coneixement i acceptació els propis límits i capacitats. 

 Participació activa d’infants i joves a les activitats del barri. 

 Resposta  integrada  a  partir  de  la  coresponsabilització  i  la  implicació  del  conjunt  d’agents  i 
serveis d’un territori. 
 
Tots els dilluns de 17.45 a 19.15h 
 
Mes  Dia  Observacions 

11  A les 18h assistència Circ Hivern (18 pax) 

22  Formació AFEV. Acompanyament educatiu individual 
Gener 

29  Presentació  Projecte  Assistents:  famílies,  nens/es,  voluntaris  i 
tècnics 

3  Formació Voluntariat en Circ Social 
Febrer 

10, 17,24   

Març  3, 10, 17,24, 31   

Abril  7,28   

5,12,19,26   
Maig 

30  Mostra artística. ACOMPANY’ART. Jornada del Compromís Social 

6  Festa del Circ Social a Nou Barris  
Juny  13  Mostra a la Festa Major de Baró de Viver 

 
 

2.8 Gent Gran i Circ 
 
Descripció 
Com a resultes del diagnòstic específic sobre “gent gran” fet al 2007 en el marc del pla comunitari de 
Verdum neix  la taula de treball “ ser gran a Verdum”. La taula és un espai de treball on es reuneixen 
diferents professionals dels recursos  i serveis dedicats a gent gran que pertoquen al barri de Verdum. 
Per una banda es pretén treballar la salut en el seu sentit ampli, abastant la vessant emocional, física i 
social.  D’altra  banda  es  vol  acostar  els  serveis  i  recursos  a  la  població.  Emmarcades  dins  aquest 
concepte ampli de salut i amb vocació de treballar amb recursos, serveis i entitats del territori, entre les 
activitats realitzades dins l’Escola de Salut trobem dos tallers de circ. Es tracta de 2 sessions de circ amb 
un grup de 20 persones majors de 65 anys i 2sessions amb una terapeuta. 

 
Fites Assolides 

 Coneixement del circ com a disciplina física i artística 

 Millora del domini psicomotriu del propi cos. 

 Foment de l’ús de hàbits saludables. 

 Coneixement i acceptació els propis límits i capacitats. 

 Participació activa d’infants i joves a les activitats del barri. 

 Resposta  integrada  a  partir  de  la  coresponsabilització  i  la  implicació  del  conjunt  d’agents  i 
serveis d’un territori. 

 

Mes  Dia 

Abril  22 i 29 

Maig  6 , 13 (terapeuta) 23 i 27 

Juny  3 i 6 (Festa del Circ Social) 

 
 
 
 



2.9 La Festa del Circ Social 
 
Descripció 
S’ha realitzat el 6 de juny del 2014  amb el lema “Els més joves en moviment compartim i construïm”. 
La Festa del Circ Social conflueixen els diferents projectes d’educació en circ per a infants, adolescents i 
joves que estan coordinats amb  la Taula de Franja,    i compten amb el suport de  l’Agència de  la Salut 
Pública de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.   
 
 Aquest any han participat: 

 El  projecte  de  “Tallers  de  Circ  amb  casals  infantils”  conjuntament  amb  el  Casals  Infantil  de 
Roquetes i Canyelles, el Projecte Infantil de Trinitat Nova, el Grup Muntanyés de Verdun, i l’IES 
Guineueta  

 El projecte “Fem Salut a través del circ” dirigit a adolescents i en  coordinació amb la Taula de 
Franja  la qual reuneix als diferents agents educatius del  territori com el educadors de carrer, 
Plans  Comunitaris,  Instituts,  o  els  Casals  de  Joves. Ha  tingut  el  suport  del  Districte  de Nou 
Barris, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Agència de la Salut Pública de Barcelona.  

 El projecte “Amics i Circ” al barri de Baró de Viver, amb l’AFEV i l’equip de treball comunitari del 
barri  amb  el  suport  del  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  i  l’Agència  de  la  Salut  Pública  de 
Barcelona. 

 El projecte “Gent Gran i Circ” amb l’Escola de la Salut de la Gent Gran de Verdun en coordinació 
amb l’equip del Pla Comunitari de Verdun 

 
Fites Assolides 

 Coneixement del circ com a disciplina física i artística 

 Foment de l’ús de hàbits saludables. 

 Coneixement i acceptació els propis límits i capacitats. 

 Participació activa d’infants i joves a les activitats del barri. 

 Resposta  integrada  a  partir  de  la  coresponsabilització  i  la  implicació  del  conjunt  d’agents  i 
serveis d’un territori. 

 
Pots veure el Video de l Festa del Circ Social 2014: http://vimeo.com/99813101 

 

2.10 Curs de circ amb persones amb discapacitat 
 
Descripció 
Aquest projecte suposa  la possibilitat d’investigar  i aprofundir en  les possibilitats  i potencialitats que 
ofereix el món del circ i les arts parateatrals com a elements transformadors de la realitat i de millorar 
la qualitat de vida de tots tipus de ciutadans i col∙lectius. Sempre amb uns paràmetres de qualitat i rigor 
que caracteritzen la feina desenvolupada des de l’Ateneu. 
Curs realitzat en coordinació amb ADIMIR (Associació Discapacitats de Montcada  i Reixac) que pretén 
treballar des del principi d’integració amb grup heterogenis  formats per persones amb discapacitat  i 
sense. És el projecte IntegrARTE que es realitza amb un grup de 12 alumnes, de 3 a 5 anys d’edat, de 
l’escola Reixac, dels quals 3 tenen espectre autista. 
 

Mes  Dia 

Gener  13,20,27  

Febrer  3, 10, 17,24 

Març  10,17,24,31 

Abril  7,28 

Maig  5,12,19,26 

 



Fites assolides 

 Millora de  l’esquema  corporal  i psicomotriu  treballant de  forma  lúdica  tècniques  com  la de 
malabars, equilibris i trapezi. 

 Adquisició un esquema  corporal  i d’higiene postural que permeti millorar  la qualitat de vida 
dels participants. 

 Augment  de  la  coordinació  visual  motriu,  respiratòria  i  rítmica,  la  flexibilitat  i  l’elasticitat, 
orientació espacial i correcte ús de l’energia 

 Disminució de la sensació d’aïllament i cohibició mitjançant el treball en grup i participatiu. 

 Augment l’actitud cooperativa dins del grup i del grup cap a fora 

 S’ha afavorit la capacitat d’esforç i de persistència 

 Augment la sensibilitat davant d’expressions artístiques. 
 

2.11 Taller obert 
 
Descripció 
Espai lliure de trobada i intercanvi per a la pràctica de les tècniques de Circ. El material ha de portar‐ho 
cadascun. Dirigit  a  aquelles persones que practiquen  sobretot malabars,  inicialment  amb un  interès 
més  lúdic que professional o a aquelles persones que no    tenien accés a  realitzar  la  fitxa d’assaigs  i 
contrapartides per falta d’espai disponible. 
 
El  fet  que  sigui  un  espai  obert  i  de  lliure  accés  ha  estat  clau  per  aquest  espai  s’hagi mantingut  en 
funcionament i hagi continuat donant resposta a determinats col∙lectius. 
Tècniques que podríem classificar dins de les arts de carrer com el parkur, o el break‐dance apareixen 
en  aquest  espai  creant  vincles  directes  amb  el  circ  i  els  seu  artistes  que  trobem  grans  ponts  amb 
tècniques com els equilibris, l’acrobàcia o la dansa i la base tècnica. 

 
Actualment al taller obert es utilitzat 

 Joves adolescents  (13‐16 anys) del  territori que a través de participar al projecte de circ amb 
adolescents  s’han  vinculat  a  aquest   espai. Realitzen  acrobàcies de basant  risc  i es hem  vist 
obligats a demanar la signatura dels pares. 

 Joves breakers (18 a 30) que arrastren a germans petits i infants interessats en el break dance. 

 Joves alumnes de la Rogelio Rivel o alumnes i ex alumnes de la Escola Juvenil de Circ. 

 Artistes,  i  professors  de  circ  de  l’Ateneu  o  la  Rogelio  ho  utilitzen  d’una manera molt més 
puntual. 

 

2.12 Foment de la participació 
 
Comissió de formació i circ social 
Descripció 
La Comissió és  l’espai de coordinació  i   treball educatiu de  l’Àrea de Formació  i Circ Social, en  la qual 
participen  veïns,  professionals  de  la  pedagogia  del  circ  i  persones  del  món  educatiu  de  manera 
voluntària. Les seves reunions són mensuals i dissenyen el projecte formatiu i sociocultural de l’Ateneu 
Popular 9 Barris, les línies de treball i els criteris educatius; també es fan valoracions i seguiment de la 
formació  en  el marc  dels  objectius  generals  que  decideix  l’assemblea,  dintre  del  projecte  global  de 
l’Ateneu. Hi participen membres de tots els projectes formatius de l’Ateneu. 

 
Fites assolides 

 Coordinació i transmissió d’informació. 

 Discussió de temàtiques concretes (com per exemple com millorar el  Taller obert, o que és el 
Circ social). 

 Operativa, poder generar propostes o donar suport al que ja es fa sempre que sigui possible. 



 Accions 

 Reunió de claustre mensual. 

 Jornades  de  reflexió  pedagògica  al  voltant  de  la  participació  dels  joves  a  l’Ateneu  amb 
professors, joves alumnes, famílies, entitats del territori, i en les diferents tècniques artístiques 
a través de les quals es treballa, com ara el teatre, la percussió o el circ. 

 Trobada de Formació de tancament de curs, pretén generar espai d’intercanvi  –trobada de tots 
els projectes formatius que es porten a l’Ateneu‐, realitzar  propostes de millora  i apropar‐nos 
a les propostes de futur de l’Àrea. 

 
Heroica associació de mares i pares d’alumnes (HAMPA) 
Descripció 
És l’espai de participació propi de les famílies d’alumnes de l’Escola de Circ de l’Ateneu Popular de Nou 
Barris. És una proposta per  fer un pas endavant amb  la  certesa que una  implicació més gran de  les 
famílies es tradueix en un enriquiment del projecte educatiu, acomplint també una de les màximes de 
l’Ateneu Popular de Nou Barris: la participació. Recollir la visió i la vivència de les famílies i que els pares 
i mares coneguin l’Ateneu de més a prop, ha servit per fer més pinya, per sumar esforços i per sentir‐
nos part d’un mateix projecte. 

 
Fites assolides 

 Treball en valors com la solidaritat i la cooperació 

 Cohesió de  les famílies i/amb els diferents grups de l’Ateneu 

 Implicació de  les  famílies en  la organització d’activitats a nivell  concret  i de  l’Ateneu a nivell 
general 

 Coneixement del projecte global Ateneu per part de les famílies 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. DIFUSIÓ CULTURAL (Programació continuada) 
 
Un  total de 12.103 usuaris han participat en  la programació  i difusió cultural durant  la  temporada 
2013‐14 
 

Dansa  70

Xerrades  440

Teatre  230

Musica  1789

Lokal  2095

Cítric  1226

Arts escèniques  465

Dinamitzacions  5788

TOTAL  12.103

 

L'Ateneu al territori i a la ciutat 
 

Recuperada  la  connexió  amb  el  territori  que  anys  passats  havia  estat  la  dificultat,  es marca  com  a 
objectiu  la creació de públic propi,  la programació d'àmbit de ciutat  i  l'apropament d'espectacles de 
referència  al  territori,  tot  això  sense  perdre  la  perspectiva  de  treball  amb  la  xarxa  associativa  i  el 
conjunt del moviment associatiu de Nou Barris. 
 
Nous públics 
Aquesta temporada ha agafat una importància cabdal la captació de nou públic, amb un interés cultural 
elevat i amb un perfil diferenciat i una vinculació als moviments associatius però des d'una perspectiva 
de ciutat. 
 
Una política d'entrades adequada a la qualitat i a l'accessibilitat 
Els dos criteris que han marcat la política d'entrades d'aquesta temporada ha estat augmentar els preus 
d'una  sèrie  d'espectacles  sense  arribar  als  preus  de mercat  però  poder  oferir  programacions  d'alta 
qualitat a un preu assequible.  I per altra banda mantenir en  les programacions habituals o de format 
més petit els preus de sempre. Per últim les activitats adreçades al territori (Lokal de Risc i Nou Barris 
Naits) s'han mantingut en la gratuïtat, amb aportacions voluntàries o bé amb petits bons d'ajut.  
 
La participació en les programacions més enllà que mai 
Les  programacions  participatives  passen  per  implicar  gent,  de  la  comissió  de  programació  o  no,  a 
treballar accions concretes, fruit d’això han anat apareixent diverses  iniciatives els Lokals de risc o els 
NBN i programacions concretes amb col∙lectius i persones que s'estan vinculant a l'Ateneu en l'espai de 
programació, que han vinculat grups de gent que a  la vegada han engreixat  la base social de  l’Ateneu 
(desenvolupem aquest punt més a baix) 
 
Mantenir el treball amb les associacions del territori 
És bàsic que les associacions amb les que treballem se sentin segures alhora de continuar mantenint la 
seva activitat  i en  la mesura del possible augmentar‐la, també poc a poc hem anat  incorporant certes 
entitats a espais de decisió del mateix ateneu. 
 
 
 
 



Incentivar la participació 
 

Durant  aquesta  temporada  s’han mantingut  els dos  grups  consolidats  vinculats  a  la programació de 
l’Ateneu, la iniciativa Nou Barris Naits i la proposta del Lokal de Risc, al marge d’aquests han aparegut 
diferents propostes que han vinculat de forma més activa a persones del territori amb l'Ateneu. 
 
Nou Barris Nait 
El projecte NBN treballa al voltant de propostes musicals centrades al districte. Una de  les premisses 
era donar oportunitats a bandes joves i l’altre, buscar la gratuïtat de les programacions. Aquesta edició 
han participat: Activos Tóxicos, Rimbaran, Cafe, Jizzy Free, Morosito, Los Chonders i Drink Hunters.  
Aquest  projecte  també  ha  servit  per  crear  un  nucli  de  dinamització  que  ha  acabat  participant  a  la 
Cultura va de Festa i al Dia de la música. 
 
Lokal de risc 
Les  programacions  del  lokal  de  risc  venen  de  fa  temps,  però  ara mateix  han  arribat  a  un  nivell  de 
consolidació i de qualitat que demana un petit equip darrera, sobretot per fer arribar les convocatòries 
i fer la selecció d’artistes. 
L’equip ha funcionat, i malgrat haver de ajornar una convocatòria, totes les altres realitzades han estat 
un èxit rotund de públic i han deixat moltes ganes de seguir investigant al voltant d’aquesta formula 

 

 
Millorar l’accesibilitat – política d’entrades 

 
La  situació econòmica actual porta a  replantejar  la política d’entrades, no només  la “crisi”,  també el 
salvatge augment de l’iva ha fet que valorem de nou el que representa pagar per veure un espectacle i 
a qui va destinat. 
D’una  banda  pensem  que  l’entrada  no  ha  de  ser  una  barrera,  com  a  mínim  per  determinades 
programacions,  sobretot  aquelles  que  estan  pensades  per  a  un  públic més  de  territori,  que  ve  a 
l’ateneu més com un punt de trobada social que per raons artístiques. 
 
Per  la  voluntat  de  recuperar  públics  i  obrir‐ne  de  nous,  facilitar  l’accés  i  no  posar  taquilla  per  a 
determinades programacions ens ajudarà a recuperar públic que havíem perdut. Aquest  fet motivarà 
també que les programacions que tinguin entrades gratuïtes tinguin un bon aforament de públic... que 
són també els que tenim grups de gent treballant‐hi. 
 
Per  altre  banda  hi  ha  hagut  la  intenció  d'apropar  programacions  de  ciutat  al  territori  a  uns  preus 
assequibles però aquests preus també s'equilibren sobre la necessitat de taquillatge. 
 
Per poder experimentar noves relacions amb les companyies. 
Anar a taquillatge, posar guardioles, anar a risc, segueixen sent formules amb les companyies. 

 

3.1 Música 
En  l’apartat de Música de gran format destaquem dos perfils d’actuacions diferenciades, d’una banda 
grups emergents com els Morosito o els Electric Gozarela que han traspassat  la frontera amateur  i de 
l’altra bandes consolidades com Depedro amb una projecció estatal. 
Hi ha hagut una aposta  important de canvi en  l'espectacle de música negra el 9BinBlack de passar‐ho 
d'una programació de tardor a una programació de primavera  i dotant‐lo d'un caire de carrer que ha 
permés desenvolupar activitats de format gran com el ball de swing per més de 40 parelles, i combinar‐
ho amb Superfly Party que fan una fusió de soul i funk. El projecte es va complementar amb actuacions 
a les escoles del barri de prosperitat. 



La mitjana  d’assistència  a  les  actuacions  ha  estat  considerable  i  a  superat  temporades  anteriors  al 
voltant d’un miler set‐centes persones. 
En  l'àmbit del flamenc vam fer una aposta de risc conjuntament al Taller de Músics on vam  juntar  les 
noves veus del flamenco Pere Martínez, Rosalia Vila i Paula Domínguez      dirigides per Enric Palomar i 
acompanyades  per  la  Big  Ensemble  i  Cordes  del món  i  homenatjant  al  poeta  argentí  Juan Gelman. 
Aquest espectacle va comportar una posada en escena que va posar a prova el conjunt de  l'Ateneu  i 
que va demostrar que l'equipament tècnic i humà estava a l'alçada. 

 

Nom   Data  Assistència 

Depedro  7 febrer  450

Morosito  8 febrer  612

Electric Gozarela  22 març  167

9b In Black  14 juny  400

Homenatge Juan Gelman  10 maig  160

    1789

 
3.2 El Lokal 
El Lokal continua sent un dels referents de programació de l'ateneu, flamenc, rock, rumba, swing, salsa, 
rocksteady o ska han omplert aquesta temporada els petits formats. 
Els  lokals de risc, uns cabarets on ni  l'artista ni  l'espectador saben que es trobaran, s’han convertit en 
poc temps en un referent a la programació, la seva periodicitat i la complicitat que s’aconsegueix amb 
el públic han estat un valor definitiu alhora d’aconseguir que funcionin tan bé. També el grup que s’ha 
consolidat  
Se n’han fet 12 amb una assistència desigual, però amb més de 150 persones de mitjana  augmentant 
de  públic  i millorant  assistències  de  temporades  anteriors,  tot  i  que  de  forma molt  variable...  però 
finalment aquest any ja s’han tornat a situar els Lokals al voltant de les 2000 persones.  
Destacat també  l’èxit del projecte NBN que ha mantingut un grup molt potent a  la seva organització  i 
que  ha  complert  els  objectius  que  tenia  alhora  de  recuperar  l’enllaç  amb  el  territori,  des  de  la 
perspectiva dels grups de música locals  i des de la perspectiva del públic. 

 

Nom  Data  Assistència 

SlowWalk  11 octubre  135

Herederos del Taxi  12 octubre  170

Lokal de Risc  19 octubre  250

Munt de mots  25 octubre  60

NBN – Lenin Güiroloco  30 novembre  300

NBN ‐ The Baratos  14 febrer  170

Lokal de Risc  28 febrer  160

Lokal de Risc  12 abril  250

NBN ‐ Amaika  30 abril  180

HardCore – Title Fight  9 maig  260

Lokal de Risc  20 juny  160

      2.095

 

3.3 Teatre i Dansa 
 
Aquest any, teatre i dansa han disminuït el seu impacte en el global de la programació de l’Ateneu. 



Nusos de dansa ha mutat i en comptes de fer un espectacle final després d’una setmana de treball en 
aquesta edició s’ha plantejat com un treball de la ma de La sospechosa, que han elaborat tot un treball 
de recerca al voltant de l’us de la força. 
El  plantejament  escènic  també  va  ser  diferent,  fent  una  peça  final  i  un  debat  posterior  entre  els 
assistents, centrant‐se sobretot en el moment clau de la transició com a paradigma de l’ús de la força. 
I en la línia de teatre s’ha mantingut la formula de treball amb entitats, tot i que aquest any no s’ha fet 
la col∙laboració que hi havia amb els grups de Roquetes, en canvi s’ha obert una  línia amb el Casal de 
Barri de Verdum.  
Amb això continuem entenent el teatre més com una línia per teixir complicitats al territori que no pas 
a desenvolupar profundament des d’un concepte artístic. 

 

Nom   Data  Assistència

Dansa     

Nusos  8 novembre  70 

Teatre     

Teatre Eclipse  25 maig  200 

Teatre Dario Fo  13 juny  30 

    300 

 

3.4 Arts escèniques 
 

Amb  el  circ  hem  mantingut  la  política  de  mantenir  i  complementar  la  feina  dels  companys  de 
producció. Entre aquestes dues vies de treball es garanteix la regularitat en l’exhibició dels espectacles 
de circ a l’Ateneu. 
Pel que fa a les activitats de programació hem mantingut els nivells d’assistència i hem superat el miler 
de persones...  cal destacar  sobre  tot el  luxe de poder  tenir  l’estrena del nou espectacle de  Leandre 
Rivera “Rien a Dire” que en dues jornades va portar més de 450 persones a l’Ateneu.  
A l’altra banda dels artistes consolidats tenim la proposta innovadora de la temporada, la mescla entre 
circ i break dance que varem elaborar gracies a la complicitat dels artistes i que va acostar a l’ateneu un 
públic difícil de trobar, els adolescents. 
Així doncs,  la  idea de mantenir  l’equilibri  entre  artistes  consagrats  i noves propostes  es manté  i  es 
consolida, complementat en última instància per la col∙laboració que realitzem amb la Central del Circ a 
finals  de  temporada  que  aquest  cop  va  portar  a  l’Ateneu  l’estrena  de  l’espectacle  de  la  cia  Psirc, 
Acrometria... 
Finalment, la titellada ha recuperat uns bons índex de públic superant les 150 persones i presentant un 
espectacle de referència com el de Mimaia Teatre, guanyador del premi espectacle Revelació a FETEN 
2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nom  Data  Assistència 

Titellada  29 setembre  175 

ZeroenConducta  17 gener  221 

Loco Brusca  24 gener  69 

    465 



 
3.5 CÍTRIC, cicle de cultura crítica i popular 
   
Fent  una  anàlisi  dels  públics  que  participen  a  l'Ateneu  es  va  detectar  la  creixent  necessitat  de  fer 
programacions de ciutat amb un caràcter crític  important.  I observant el moment present en que es 
troba l'Ateneu i els seus debats sobre el moment social present, s'entenia que s'havia d'incidir des de la 
cultura.  
La  resposta a aquestes necessitats ha estat desenvolupar un  cicle d'espectacles, aquesta  temporada 
molt centrada en el teatre, amb autors de renom nacional, estatal i internacional com Sergi López, Xavi 
Castillo o el madrileny Alberto San Juan. Artistes reconeguts pel seu compromís social i artístic.  
En l'àmbit de la reflexió han participat les escriptores Belén Gopegui i Marina Garcés aportant un debat 
molt interessant al cicle. 
A  nivell  comunicatiu  ha  estat  un  cicle  amb  un  reforç  molt  important  que  ha  tingut  les  seves 
conseqüències a nivell de públic i de referencialitat a nivell de ciutat i més enllà. 
Ha estat un èxit de públic per un  format de cicle nou on han participat al voltant de mil dues‐centes 
persones. 

 

Nom   Data  Assistència 

Sergi López  21, 22, 23 febrer  673 

Belén Gopegui i Marina Garcès  21 març  80 

Xavi Castillo  8 març  173 

Alberto San juan  11 abril  300 

      1.226 

 

 
3.6 Dinamització 

 
Un dels punts forts de la programació de l’Ateneu és i seguirà sent la dinamització d’activitats de gran 
calibre vinculades al territori i/o amb caràcter de ciutat. 
Segueix reforçada  la relació amb  les entitats de caràcter territorial, Pigme@s, Solo para cortos, Casals 
de  joves,...  En  especial,  a  la  tardor  s’hi  ha  desenvolupat  les  activitats  de  9  Barris  Acull  i  la  Xarxa 
d’Intercanvi de Coneixement que celebrava els seus 20 anys d’existència  i cap a  la primavera el 1r Big 
Coconut, Tanquem els CIE’s, el concert de Chronnix o l’aniversari del Seminari Taifa. 
 
D’altra  banda  volem  destacar  que  els  nivells  de  públics  s’han  mantingut  al  voltant  de  les    6000 
persones. Aquest és sens dubte el projecte de la programació que acosta més gent a l’Ateneu tot i que 
des de besants molt diverses. 
 
El perfil de  l'activitat  es  el d'un  concert, on  l'ateneu  es deixa  “envair” pel  col∙lectiu que  l'organitza, 
realitzant un paper de suport tècnic i d'eina al servei de diferents projectes socials. La contrapartida per 
a l'ateneu es poder treballar amb bandes potents. 
 
Creiem important també destacar que són activitats que es mouen en dos nivells, si bé algunes tenen 
una perspectiva de ciutat i estan més vinculades a l'espectre dels moviments socials, existeixen moltes 
altres que prenen una vesant més cohesionadora del territori proper, facilitat l'acció de col∙lectius que 
treballen el dia a dia, els casals de joves del districte, els grups de teatre de roquetes 
 
Per acabar, i com a activitats a destacar volem parlar d’iniciatives noves com la de La Mertxe, una festa 
alternativa dels Casals de Joves de Catalunya com a alternativa a la festa massificada de la mercè, el fet 
d’acollir  l’Antifastival,  festival de  la  comunitat grega a Barcelona  contra el  creixement del  feixisme a 



Grècia, el 1r Big Coconut, una  jornada sencera dedicada al reggae  i  la cultura  jamaicana, o bé, el 20é 
aniversari del Seminari d’Economia Crítica Taifa.  
 
També destacar la participació de l'Ateneu a les Festes Majors de Roquetes amb el Dia de la música i el 
Welcome to el meu barrio activitats organitzades conjuntament amb el Kasal de Joves i l'Associació de 
Veïnes de Roquetes. 
 
Finalment, parlar també del canvi de format en l’espectacle de clausura de la temporada, una jornada 
que va acostar a  l’Ateneu més de mig miler de persones que varen poder disfrutar d’espectacles de 
carrer, circ i música, protagonitzats per artistes vinculats a l’Ateneu 
 

Nom  Data  Assistència 

Xarxa Intercanvi  9 novembre  150 

La Mertxe  21 setembre  400 

Obertuda de temporada  5 octubre  200 

Antifastival  16 novembre  540 

Hop 2013  17 novembre  100 

HardCore  18 gener  300 

Carnaval  1 març  750 

Heavy Metal  7 març  134 

Pigme@s  15 març  344 

Gala Nicaragua  23 març  200 

Solo Para Cortos  28, 29, 30 març  240 

Trobada monocicles  30 març  600 

Chronixx  10 abril  285 

Aniversari Directa  26 abril  60 

Multireferèndum  16 maig  150 

Festa Ateneu9b  17 maig  220 

Colòmbia per la Pau  24 maig  50 

Tanquem els CIE's  30 maig  220 

1r Big Coconut  7 juny  160 

Seminari Taifa  8 juny  200 

Dia de la música  21 juny  85 

FM Roquetes  20, 21 juny  400 

     5.788 

 

3.7 Xerrades, exposicions i audiovisuals… 
 

En diversos  formats  i amb diferents  temàtiques  la programació de xerrades, debats,  taules  rodones  i 
audiovisuals ha estat sobretot treballant amb projectes vinculats a  la comunitat més propera o bé als 
moviments  socials de  la  ciutat. El  treball amb  la  comunitat ha portat activitat amb gran participació 
com la presentació del llibre d’Antonio Castán, lluitador veïnal i sindical a l’antiga fàbrica Pegaso de St. 
Andreu i veí de Nou Barris, també vam projectar el documental “Boris Vega. Construyendo un barrio.” 
Fet per joves del districte i vinculats a l’Ateneu a partir de l’Escola Juvenil de Circ, vinculat al circ vam fer 
una  xerrada  sobre  la Història  del  Circ  a  Catalunya  i  per  últim  amb  el  col∙lectiu  Energy  Control  vam 
coorganitzar  les  jornades  monogràfiques  que  fan  anualment  sobre  alguna  droga  específica.  
Per altre banda, altres activitats en altres àmbits han tingut activitats formatives o amb un format de 
debat  xerrada,  l’Antifastival,  l’aniversari  de  la  Directa,  les  jornades  de  Colòmbia  per  la  Pau,  les 
projeccions i xerrades al 1r Big Coconut i el 20é aniversari del Seminari Taifa. 
Durant la propera temporada hi ha la projecció d’ordenar en base a cicles temàtics de cara a donar un 
sentit a les programacions d’aquest tipus. 

 



 

Nom  Data  Assistència 

Llibre Antonio Castán  15 novembre  120 

Documental Nicaragua  31 gener  70 

Encausades parlament  14 març  70 

Història del circ a Catalunya  28 març  30 

Jornades Energy Control  23 maig  150 

    440 

 
 

De la comissió de programació a l’espai de programació 
 

Aquesta  temporada  un  dels 
objectius  principals  de  la 
participació  en  les  decisions  de  la 
programació  és  dotar  d’un  espai 
estratègic  de  debat  a  nivell  de 
seguiment,  aquest  l’hem 
anomenat  Espai  de  Programació. 
Que  estaria  composat  per  una 

banda  per  la  Comissió  de  Programació  (composada  per  cinc  persones)  i  per  altre  banda,  l’Espai  de 
Programació,  on  a  més  de  la  comissió  hi  participa  les  persones  que  organitzen  periòdicament 
programacions a l’Ateneu, aquí s’inclouen els grups de treball del Lokal de Risc i del Nou Barris Naits i 
també aquelles programacions amb una vinculació de barri, les programacions de Hardcore, de Metal i 
persones de l’equip de treball. Aquest espai vincula a una vintena de persones. 
Per  tant  tindríem  una  dinàmica  continuada  de  reunions mensuals  amb  la  comissió  i  tres  reunions 
durant la temporada de caràcter més general i estratègiques on també participaria altra gent implicada 
amb altres programacions. 
En  l’aspecte  del  treball  amb  associacions  també  s’ha  notat  un  increment  en  la  implicació  de  les 
mateixes. 

 

Voluntaris 
 
Com sempre, el grau d’activitat de l’Ateneu només és possible gràcies a la col∙laboració dels voluntaris 
que fan possibles les activitats. Estem parlant d’unes 60 persones que intervenen de forma voluntària o 
bé en el muntatge de la sala, a la porta, a la taquilla, recollint... Però que a la vegada també són la gran 
base social dels espectacles de l’Ateneu. 
Aquesta temporada, s’hi han afegit algunes persones noves a la bossa de voluntaris sobretot vinculades 
a les noves generacions de l’escola juvenil o ex‐alumnes d’aquesta, que renoven i supleixen les baixes 
que de forma natural es viuen a tot el col∙lectiu. 
El  volum de participació  s’ha mantingut  com d’altres  temporades,  així doncs,  la  salut de  la  gent de 
l’Ateneu continua  funcionant bé  i no s’ha vist afectada per  les obres, a aquest dinamisme cal  també 
destacar la col∙laboració de l’associació de mares i pares d’alumnes de l’ateneu.  
 
 
 
 
 
 



4.  EL  SUPORT  A  LA  CREACIÓ,  RESIDENCIES  EN  ITINERARI  DE 
CREACIÓ 
 
 
Residència en col∙laboració amb La Central del Circ. Sisters 
 
La companyia seleccionada per la residència en col∙laboració amb La Central del Circ va ser Sisters amb 
l’espectacle Clockwork. La convocatòria va estar publicada durant la temporada 2012‐2013.  
 
Durant  tres setmanes Sisters van  fer  residència a La Central del Circ per passar a  treballar, durant  la 
setmana  prèvia  a  l’estrena  del  seu  espectacle,  en 
una residència tècnica al teatre de  l’Ateneu amb el 
suport  dels  nostres  tècnics.  Van  desenvolupar  la 
creació  de  lllums  de  la  seva  proposta  i  van  poder 
treballar  amb  la  mirada  externa  de  Dimitris 
Papaioannou  (director  de  l’inauguració  dels  Jocs 
Olímpics d’Atenes)  
L’Ateneu està molt content de haver pogut  formar 
part del procés de creació d’aquesta companyia que 
girarà pels millors teatres d’Europa.  
 
Ficha artística 
Autors i intèrprets 
Valia Beauvieux 
Mikkel Hobitz Flitenborg 
Pablo Rada Moniz 
Mirada externa 
Dimitris Papaioannou 
Tècnic de llums:  
Francis Baena 
 
Calendari de residència: del 21 al 25 de octubre. 
Calendari d’actuacions: 26 i 27 d’octubre 
 
Públic assistent:  
26 d’octubre: 216 
27 d’octubre: 266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El 18º “circ d'hivern” (2013/2014) AAART! 
 

 
Presentació: 
El 14 de desembre del 2013 es va estrenar AAART! el 18è Circ 
d’hivern. Es va poder veure fins el 12 de gener del 2014.  
AAART! ha estat un èxit de públic i de critica.  
 
AAART!  va  ser  un  encàrrec  a  Xavier  Erra,  que  va  dirigir  el 
Combinat  47  (guardonat  amb  el  premi  Zirkòlika  2013  a  la 
millor direcció).  
Aquesta  formula  de  l’encàrrec  ens  va  servir  per  poder  tirar 
endavant  la  proposta  del  circ  d’Hivern  encara  i  no  saber  la 
quantia de la subvenció i no poder tancar un projecte concret.  
la formula de l’encàrrec va ser valorada com a positiu i útil en 
les jornades de creació celebrades durant el març del 2013.  
L’implicació del director  va  ser  total;  sobretot   pel que  té  a 
veure en la complicitat amb la producció.  
 

 
L’espectacle 
AAART! és una barreja bastarda entre  l’art  i el  circ. Un espectacle  senzill, visual  i  fresc en el que es 
busca que la tècnica de circ llueixi amb tota la seva força.  
L’història comença amb 5 amics que es perden en un museu i es relacionen, amb les seves tècniques de 
circ,  amb  els  quadres  exposats  a  les  parets  del museu,  representat  en  escena  per  4  telons  blancs. 
Quadres de pintors  com  Leonardo da Vinci,  Egon  Schiele, Antonello da Messina, Arcimboldo, Georg 
Baselitz, Malevich o Joan Miró provoquen situacions límit a aquets cinc protagonistes.  
A l’espectacle podem veure tècniques com corda, equilibris, acrobàcies i roda Cyr.  
 
Casi al final de l’espectacle es projecta un curtmetratge en el que veiem al 5 artistes en un museu real. 
Aquest és l’espai cedit per  la Fundació Joan Miró.  
 
Els artistes 
Un dels artistes va treballar amb el Xavi en el Combinat 47 (Jonathan Frau). Nacho Flores tambè va ser 
un  dels  artistes  amb  el  que  Xavi  volia  treballar.  La  resta  d’artistes  la  vam  cercar  mitjançant  una 
convocatòria (justament els dos catalans): Irene Estradé i Sergio Gonzalez.  
 
 

Col∙laboracions:  
Entitats    culturals  de  la  ciutat  han 
col∙laborat en la creació del circ d’hivern de 
diferents maneres:  
La  Central del Circ com cada any cedeix un 
mes    de  sala  d’assaig.  La  Fundació  Joan 
Miro ens va deixar gravar a les seves sales i 
literalment  jugar amb algunes de  les obres 
exposades.  
La Successió Miró ens va cedir els drets del 
quadre “ El diamant somriu al capvespre”.  
 
Barcelona  Activa  amb  el  taller  de 
l’espectacle  ens  van  ajudar  en  diverses 



qüestions tècniques i l’Ateneu va contractar a un dels seus alumnes per tirar les funcions de tot el que 
te a veure amb l’audiovisual.  
Amb l’Institut del Teatre vam fer un conveni de col∙laboració i un dels alumnes de dramatúrgia va estar 
com ajudant de direcció als últims assajos del Circ d’Hivern 
 
Fitxa artística:  
Direcció: Xavier Erra 
Interpretació:  Jonathan  Frau,  Carlos  Lima,  Irene  Estradé, 
Nacho Flores i Sergio González.  

 
Il∙luminació: Joaquín Guirado 
Vestuari: Rosa Solé 
Vídeo escena: Magda Timoner  
Ajudant de direcció: Ariadna Martí i  Aleix Duarri (becari de 
l’Institut del Teatre) 
Coreografia escena Miró: Guillermo Aranzana 
Fotografia:  Cathy Loughran 
Disseny cartell: Frankie Malone 
Producció: Bidó de Nou Barris 
Col∙laboració de: Bernat Erra 
 
Tècnic d’escena: Francis Baena, Ruben Carrillo  i  Julián del 
Campo Hill. 
 

Les dades de la 18ª edició de  el  “Circ d'Hivern” 
 
Assaig obert: dijous 5 de desembre. Funció oberta pels alumnes de l’Escola juvenil i infantil de circ de 
l’Ateneu amb conversa a micròfon obert amb els artistes i director.  
Van assistir 320 persones. 
 
Estrena: Dissabte14 de desembre a les 22:00h.  
 
Total funcions escolars: 8 funcions escolars.  
Total funcions realitzades en el desembre 2013:  11 funcions 
Total funcions realitzades en el gener 2014:  9 funcions 
Total funcions públic general: 20 funcions 
Total funcions del Circ d’Hivern: 28 funcions totals  
 
Assistència del 18é Circ d’hivern durant el 2013.  
2.480 persones més 3.390 alumnes i acompanyants d’escoles de la ciutat.  
Assistència del 18é Circ d’hivern durant el 2014.  
2.588 persones.  
 
Assistència total del 18è Circ d’hivern de 8.452 persones  
 
El Circ d’Hivern rep el suport de:  
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura (ICUB) 
INAEM 
 
Col∙labora en el projecte: 



La Central del Circ  
Fundació Joan Miro 
Successió Miró 
Barcelona Activa 
Institut del Teatre 
 
Mitjans col∙laboradors:  
Time Out 
Ara 
Tv3 
 
 
Pre‐producció 19è circ d'hivern FIRA 
Durant el primer semestre de l’any hem fet gestions per poder portar a terme la propera edició del Circ 
d’Hivern.  
 
Hem tornat a la formula clàssica d’escollir l’espectacle mitjançant convocatòria pública amb la valoració 
posterior de la comissió artística de l’Ateneu.  

 
Desprès  de  rebre  els  projectes  (tan  sol  7  propostes)  vam  escollir  el  projecte  denominat  “Fira”  del 
Col∙lectiu Tierra que treballarà sota la direcció de Jordi Aspa.  

 
Fira és un projecte en el que  la maduresa dels  intèrprets  juguen un paper fonamental pel que volen 
transmetre, que és tot el que succeeix tant davant com darrere de l’escenari.  
 

 
 
 
 

 
 
 



Els “Combinats de circ”, un segell de l'Ateneu 

 
Els combinats de circ són un  programa de producció pròpia fonamental des de fa 17 anys.  
 
Són  un  veritable  segell  identificatiu  de  l'Ateneu,  que  es  vénen  fent  des  de  l'any  1996.  Aquests 
continuen representant una autèntica plataforma d'oportunitat per que als artistes puguin mostrar els 
seus números de circ en unes condicions tècniques idònies i davant d’un públic coneixedor.  
També els combinats són molt valuosos a  l’hora de copsar nous  talents com a directors de circ, que 
durant una setmana donen cos a un espectacle fresc i gairebé irrepetible. Són laboratoris fonamentals 
per a innovar, crear, experimentar i donar sortida a nous valors del circ.  
 
El  funcionament és el  següent: es  treballa amb  la  col∙laboració de  la Comissió Artística, que ajuda a 
l'Àrea de Producció a escollir els artistes  i els directors de  cada Combinat. Els artistes  treballen una 
setmana  intensa  en  el  teatre  del  Ateneu.  Els  artistes  fan  2  funcions,  en  les  funcions  participen  els 
voluntaris que cada cap de setmana ajuden a muntar i desmuntar la sala. 
 
Aquest any la direcció dels combinats va tendir a persones joves.  
El Combinat 48 va estar dirigit per Guillem Albà i el combinat 49 Clara Poch de Mumusic Circus.  
 
“COMBINAT DE CIRC 48” –  Febrer del 2014 
 
Fitxa artística 

Direcció: Guillem Albá  
Gemma Palomar, perxa xinesa 
Lohan Doumergue, trapezi 
Ton Muntaner, Hula hoops i pallasso 
Joel Martí, equilibrisme sobre cable 
Circo delicia, dansa vertical 

Període de creació:  
Setmana de creació del 10 al 16 de Febrer 

Funcions amb públic: 
Dies d’exhibició dissabte 15 de febrer  a les 
21h  i diumenge 16 de febrer a les 18h  

 
Públic assistent 
Dissabte 127  persones  
Diumenge 217 persones  
 
“COMBINAT DE CIRC 49” –  Abril del 2014 
Números  de  circ  diversos  i  desiguals,  barrejats 
però  singulars  en  un    combinat  que  reprèn  la 
part  més  canalla,    treballat  amb  la  mirada 
musical de Clara Poch. 
 
Fitxa artística 

Clara Poch, direcció 
Juana Beltran, verticals 
David Batllo, malabars 
Cia. Si lo sé no me cuelgo, trapezi a tres. 
Odoroff, màgia 
Dani Farran, música 

  Kimy Saigi, música 



 
 

Període de creació:  
Setmana de creació del 31 de març al 4 
d’abril  

 
Funcions amb públic: 

Dies d’exhibició dissabte 5 d’abril   a  les 
21h  i diumenge 6 d’abril 18h  

 
Públic assistent 
Dissabte 109  persones  
Diumenge 111  persones  
 

 
Espectacles en gira 
 
“Maravillas” 16º Circ d’Hivern”  
 
Maravillas, és un espectacle de gran format  i  la situació econòmica actual no afavoreix  les seves gires 
però,  el  seu  format  familiar  i  l'adaptació  i  elasticitat  dels  artistes  a  provar  l'espectacle  en  diferents 
formats,  fan que puguem anar  salvant  les dificultats. Tanquem  l'any 2013 amb 7 actuacions dins de 
Catalunya i Espanya i vam fer una gira de 5 actuacions al Brasil durant el maig i el juny del 2014.  
 
Actuacions de Maravillas, 16è Circ d’Hivern:  

 Festes d’Alcoletge, (Lleida)13/09/13 

 Serantes Kultur Aretoa, Santurtzi, (Vizcaya)14/11/13 

 Casa Municipal de Cultutra de Basauri (Vizcaya)16/11/13 

 Barakaldo Antzokia (Vizcaya) 17/11/13 

 Teatre la Atlántida de Vic (Barcelona) 30/11/13 

 Gira per Brasil:    
o SESC de Santos (Santos) 24/05/2014 
o SESC de Santos (Santos) 25/05/2014 
o SESC de Pinheiros (São Paulo) 30/05/2014 
o SESC de Pinheiros (São Paulo) 31/05/2014 
o SESC de Pinheiros (São Paulo) 01/06/2014 

 
 

Actuacions de El Dorado, 17º Circ d’Hivern: 
 
El Dorado no ha tingut la resposta esperada respecta a la seva distribució. l’Espectacle es va adaptar a 
nous  artistes  i  va  estar  fent  residència  a  la  central  del  Circ  i  al  centtre  Cultura  Terrassa  on  es  van 
realitzar dues actuacions.  
Actualment aquest espectacle ha estat cedit als artistes i ja no pertany a Bidó de Nou Barris.  
 
  Actuacions El Dorado:  

 Festival de Circ de Terrassa. Centre Cultural Terrassa (Terrassa, Barcelona). 17/09/13 
 
 
 
 



Altres produccions 
 
Recolzament a artistes novells amb l’Estruch 
L’Estruch  i  l’Ateneu Popular 9barris van  iniciar una col∙laboració en  la que es recolza a artistes de circ 
novells que han fet  la seva primera formació en    l’Escola  Infantil  i Juvenil de Circ Juvenil de  l’Ateneu  i 
que estan en procés de professionalització.  

 

 Número de teles dobles 5‐7‐13  

 Número de teles dobles 25‐10‐13  
 

Fragments de circ. Un nou producte de Bidó de Nou Barris 
 
Resultat de tota  l’experiència acumulada  i coneixement del sector del circ,    l’Ateneu ofereix fragments 
dels seus espectacles del Circ d’Hivern així com números de circ i Combinats.  
Aquest  servei  està  pensat  per  adaptar‐se  a  qualsevol  tipus  d’espai  i  pressupost  sempre  garantint  la 
qualitat tècnica i artística.  
 
‐ Fragment del circ per la Mercè 2013. Torpeza Ritmica. 20,21,22,23 i 24‐09‐13. 

 
  Per  la Mercè 2013  l’Ateneu Popular 9 Barris ha portat un dels números més espectaculars de  la 
producció Combinat 47. Es va poder veure durant 5 dies dos vegades al dia al Parc de  la Ciutadella a 
l’escenari Til∙lers.  
 

 
 
 
 
 
‐ Fragments de circ a la Fira d’Economia Social i Solidaria 
 
  Fragments de circ dins  les activitats de  la Fira d’economia Social  i solidaria que es va celebrar el 
cap de setmana del 26 i 27 d’octubre a la Fabra i Coats.  
Bidò de Nou Barris, a banda de la seva participació dins la fira (amb stand i xerrada) va participar amb 
una mostra de números enfocats a diferents públics el diumenge 27 al matí. Van actuar Desastrosus 
Circus amb un número de clown i monocicle, Saltoka amb un número de malabars i Irene Estradè amb 
un número de tela i corda llisa. 
 
‐ Fragments de circ a la Fundació Joan Miró per motiu de les festes de Santa Eulalia. 9/2/2014 

Van actuar Irene Estradè, Fernando Pose, Aixelles Brothers amb un taller de circ de Bidó de Nou 
Barris. 



 

 
 
 

‐ Fragments de circ al MNAC 18/02/2014 
  Va actuar Ane Miren amb un número de contorsió per fer l’introducció a la projecció de la 
película Freaks (el col∙laboració del MNAC amb la Filmoteca de Catalunya)  

 
‐ Fragments de circ a les Festes d’estiu de Vilassar de Mar. 24/06/2014 

Van actuar Fernando Rebote, Manel Roses i Irene Estradè. També ens van encarregar un taller de 
circ.  

 
‐ Fragments de circ al MNAC 12/07/2014 

Van actuar Fernando Pose i el Duo Laos amb motiu de la Nit del Museu.  
 

Espectacles de circ a mida 
 
Producció especial per l’arribada dels Reis mags a Gavà. Des de l’Ajuntament de Gavà ens van fer 
l’encàrrec de produir l’espectacle que acompanya a la tradicional arribada dels reis. Amb una forta 
disminució de pressupost respecta a altres anys va estar difícil assolir els mateixos objectius de 
espectacularitat encarregada.  
 
Direcció: Ricardo Gallardo 
Interpretació: Gemma Palomar, Sergio Gonzalez, Sofia Cortesao i Asier Garnatxo.  


