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LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Cultura en Comú Projecte Emergent 

 

DESCRIPCIÓ: 

Circ per al canvi “en gira”, consisteix en la realització d'una gira d'un 
espectacle de “nou circ” creat per 14 joves la majoria interns i alguns ex 

interns amb mesura judicial en un centre de reeducació de menors. Els 
joves seran els encarregats de fer la promoció i venda de la seua pròpia 

obra i de realitzar almenys 10 representacions de l'obra per diferents barris 
i espais oberts i tancats, públics i privats de la ciutat de València. El 
projecte està liderat per professionals del món del circ de l'Associació 

Circolio. 

 

Amb aquest projecte cerquem principalment afavorir l'apoderament dels 14 
joves i contribuir al reconeixement de la cultura, especialment de l'art 
circense, com a eina per a transformació social. 

 

Els resultats que esperem obtenir són: 

• El desenvolupament d'habilitats personals i socials en els joves, com 
la creativitat, el treball en equip, la constància, les habilitats 
físiques i comunicatives i el seu interès per la cultura. 

• Millorar l'autoestima dels joves i el reconeixement del seu esforç per 
de la societat en la qual resideixen. 

• Visibilizar l'ús del circ com a eina per al canvi social.  

La durada del projecte serà de deu mesos, de març a desembre 2017. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Els principals destinataris són 14 joves, d'entre 14 i 18 anys, interns amb 

mesura judicial per causes de robatori, agressions o maltractament familiar, 
en un centre de re-educació de menors. Els trets comuns són l'agressivitat, 
el fracàs escolar, el consum abusiu de marihuana, la falta d'autoestima i 

que provenen de famílies amb escassos recursos. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

Es va desenvolupar en la ciutat de València, en diferents barris (Ciutat 

Vella, Patraix, El Cabanyal...), representant l'espectacle en teatres, sales 
d'espectacles, festivals i festes locals i tot tipus d'esdeveniments. 
L'espectacle està adaptat a espais oberts i tancats. 

 



 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

Aquest projecte mereix ser recolzat perquè dóna una oportunitat a joves 

que necessiten reintegrar-se en la societat valenciana. Perquè aposta per 
joves que encara tenen molta vida per davant, pel seu apoderament i pel 
seu reconeixement en la societat en la qual resideixen. Perquè els acosta a 

la cultura i els fa protagonistes, al mateix temps que ofereix cultura de 
qualitat a la societat valenciana. Perquè és innovador, utilitzant l'art 

circense com a element per a la transformació social. 


