RECULL DADES
FORMULARIS
EFECTES COVID-19 EN
EL CIRC VALENCIÀ
Del 13 de març fins al 30 d’abril de 2020

APCCV recull dels efectes i pèrdues de la
cancel·lació d'espectacles, festivals,
activitats circenses de circ valencià
55 respostes

ACTUACIÓ CANCEL·LADA/AJORNADA

ORGANITZADOR DE L’ESPECTACLE

TIPUS DE COMPROMÍS

NÚMERO TOTAL D’ACTUACIONS QUE NO
ES REALITZEN
Es calcula un total de

275 actuacions cancel·lades/ajornades.

DATES
16 de febrer (primera) fins al 6 de setembre (darrera data).

NÚMERO TOTAL DE PROFESSIONALS
AFECTADES

Es calcula un total de

450 professionals afectades entre totes les respostes.

CÀLCUL DE PÈRDUES
Es calcula un total aproximat de

257.582,73 €

APCCV recull dels efectes i pèrdues de la
cancel·lació d'activitats formatives, espais
d’entrenament i escoles de circ valencià
20 respostes

FORMACIÓ CANCEL·LADA O AJORNADA

QUANTITAT D’ALUMNES AFECTADES

Es calcula que la cancel·lació dels cursos afecta a un total de

998 alumnes.

NOMBRE D’ACTIVITATS
CANCEL·LADES/AJORNADES

Es parla d’un total de 108 classes, a les quals s’ha de sumar: extraescolars, escoles de Pasqua,
classes de circ continues, tallers, circ social (de les quals no s’adjunta el total de classes o cursos).

DATES
Es parla de cursos que s’iniciaren al setembre del 2019 i estaven programats fins al juny de 2020.

CÀLCUL DE PÈRDUES ECONÒMIQUES
Es calcula un total aproximat de

26.380 €

RESUM dels efectes i pèrdues de la cancel·lació d'espectacles, festivals, activitats
circenses de circ valencià.

Amb un total de 55 respostes (obtingudes de companyies i professionals de circ valencià), parlem
de 275 espectacles majoritàriament cancel·lats des del primer moment en que s’activa l’alarma del
Covid-19.
Cal puntualitzar que algunes respostes han parlat de bolos/actuacions cancel·lades des del 16 de
febrer fins al 6 de setembre. La majoria d’aquestes cancel·lacions afecten a companyies de 2
persones. Algunes puntualitzen que, quan han contestat el formulari, encara no podien calcular si
les seues actuacions continuarien essent cancel·lades, per la qual cosa augmentarien les pèrdues
econòmiques.
D’aquests, la majoria estaven aparaulats amb Generalitat Valenciana i/o empreses privades i
associacions, la qual cosa significa que no hi havia un contracte signat que permeta el tràmit de
petició d’ajornament o indemnització formal per part de l’entitat contractant.
Han estat 450 professionals
cancel·lacions/ajornaments.

circenses

valencians

els

afectats

per

aquestes

Les pèrdues calculades ascendeixen a 257.582,73 €, però no sabem si s’han tingut en compte totes
les despeses estructurals, legals i professionals que afecten a aquestes cancel·lacions a l’hora
d’aportar les dates econòmiques.

RESUM dels efectes i pèrdues de la cancel·lació d'activitats formatives, espais
d’entrenament i escoles de circ valencià.

Amb un total de 20 respostes, parlem de que la majoria de la formació ha estat cancel·lada.
Estem parlant d’una formació aproximada de 150 classes (algunes implicades durant tot el curs
escolar o programades per a dates determinades) amb quasi 1000 alumnes afectades.
Al formulari s’han aportat altres informacions:
-

Formacions cancel·lades des del 16 de març fins a l’abril, sense coneixement de si es
podrien continuar o serien cancel·lades fins al juny
Cursos que estaven aparaulats però dels quals encara no s’havia concretat la formació
exacta i per tant no es poden calcular les pèrdues

Les pèrdues calculades ascendeixen a 26.380 €, però no sabem si s’han tingut en compte totes les
despeses estructurals, legals i professionals que afecten a aquestes cancel·lacions a l’hora
d’aportar les dates econòmiques.

RESUM dels efectes en el sector del circ valencià.
Parlem de que 75 companyies/empreses/professionals/escoles/formadores del circ valencià han
calculat unes pèrdues de 239.000€ en només un mes i mig (de meitat de març fins al final de
l’abril).
Entenem que els FORMULARIS es varen crear amb urgència i que, per tant, potser no recullen
exactes les dades que necessitaríem per fer un estudi real de pèrdues del sector. També, la manca
de participació general del sector (només han contestat 75 persones) impedeix fer aquest estudi.
Ens caldria preguntar-nos per què continuem sense arribar a la majoria del sector (tenint en
compte que s’ha contactat amb totes les associacions i col·lectius de circ valencià, i s’ha fet
màxima difusió entre el sector).
Esperem que el recull de dades, mitjançant el FORMULARI DE CIRCORED, ens done resultats més
concrets i fiables per tal d’analitzar realment quina era la situació del sector del circ valencià
durant el primer mes i mig de la crisi del Covid-19.

Gerència Apccv, 14 de maig de 2020.

