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A PROGRAMADORES I PROGRAMADORS
PETICIÓ D’AJORNAMENTS
AJORNAMENTS D
D’ACTUACIONS
ACTUACIONS I ESPECTACLES
DAVANT LA CRISI DEL COVID-19

L’ASSOCIACIÓ
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA vol fe
fer-vos
arribar aquest comunicat de petició d
d’ajornament d’espectacles
espectacles i no cancel·lació d’aquests,
d
comptant amb el vostre suport al circ valencià.
De la mateixa manera que hem aportat recomanacions a les artistes, companyies i formadores de
circ, ens dirigim a programadores i contractants de circ del sector públic
lic i privat, mitjançant aquest
comunicat:

PROPOSTES
1. Demanem AJORNAMENT DE LL’ACTUACIÓ (i no la CANCEL·LACIÓ) per a una data
futura disponible dins el mateix any i sense que afecte a altres programacions.
Si es troba aquesta data, es recomana al Contractant que pague el 50% del catxet quan arribe la
data que s’havia
havia estipulat abans de ll’ajornament. D’aquesta
aquesta manera la companyia podrà fer front
al pla econòmic previst abans dee la crisi del Covid
Covid-19.
Quan es realitze l’actuació
actuació novament programada, el Co
Contractant
ntractant pagarà el 50% restant.
2. En cas de NO PODER AJORNAR la data. Es recomana al contractant que pague a
l’artista o companyia el total del catxet estipulat.
En aquesta situació comptem que moltes de les activitats ja estaven aprovades i comptaven amb
un pressupost per al pagament d
d’aquestes
aquestes amb la retenció de crèdit realitzat.
3. En cas de cancel·lació de ll’actuació i EL CONTRACTANT NO POT FER-SE
FER
CÀRREC
DEL PAGAMENT DEL CATXET total (especificar els motius per escrit) intentar de mutu
acord
ord arribar a un pacte econòmic.
Entenem que a totes ens desvorda aquesta situació i que cal empatitzar amb diferents ssituacions.
4. En moltes ocasions NO EXISTEIX UN CONTRACTE signat
signat,, en alguns casos es trobava en
tràmit i només ha estat confirmat per correu electrònic o verbalment.
Demanem RESPECTAR aquests
uests ACORDS i MANTENIR
MANTENIR-LOS.
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5. En les situacions en les quals no hi ha un contracte signat, les companyies i artistes vos
demanaran que signeu un CERTIFICAT D’ACTUACIÓ.
Aquest és vàlid per a poder tramitar, en un futur, subvencions i ajudes a nivell autonòmic, estatal i
europeu. Vos demanem la vostra signatura en aquests.
Aquestes 5 mesures són una proposta per donar suport, en aquesta crisi, al nostre sector.
Units aconseguirem fer front a aquesta situació i fer la cultura una ferramenta del canvi.
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