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Alacant no és ciutat per al circ
NOTA DE PREM

 

Alacant té una llarga història vinculada al circ amb 
Circ que durant any va estar funcionant activament, comptant amb companyies reconegudes més 
enllà de la Comunitat Valenciana, malgrat tot, darrerament la sensibilitat mostrada pel Consistori 
de la ciutat cap al Circ Valencià no és la més encertada.

Així ho sentim des de l’APCCV, Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana
que representa el sector del circ
els nostres objectius es troba el treballar per donar visibilitat, difus
2017 celebrem la Nit del Circ Valencià
celebrada en una de les tres principals ciutats valencianes, comptant sempre amb el suport 
institucional del Institut Valencià de
Regidories de Cultura dels Ajuntaments de València, Castelló i Alacant. Continuant amb la nostra 
celebració, organitzem LA VI NIT DEL CIRC VALENCIÀ
amb el suport del Teatre Arniches, Institut Valencià de la Cultura.

Com a mostra d’aquesta desafecció municipal, dos fets importants. El primer, deixar a l’APCCV 
fora de la convocatòria pública de 
Culturals i Artístics, alegant que la seu de l’Associació, de caràcter autonòmic, es troba a València, 
sense donar-nos cap opció ni explicació. El segon, negar el suport econòmic a la celebració de 
VI Nit del Circ Valencià, oferint solament l’aval per a la trami
a més correria a càrrec de l’APCCV.

Essent com és l’APCCV una Associació sense ànim de lucre, desenvolupa totes les seus activitats 
gràcies a les subvencions institucionals. Per aquests motius, l’Associació
sol·licituds des de principis de l’any,
demanar el suport per a la VI edició, tal com es va fer en el 2019 en la celebració de La III Nit del 
Circ Valencià celebrada en Alacant.

No és fins aquesta data, quan en reunió amb la Regidoria, aquesta ens comunica que no donarà 
suport econòmic. Davant aquesta negativa, l’APCCV considera de vital importància sol·licitar una 
reunió amb l’Alcaldia per expressar la necessària vinculació de la ciutat 
desenvolupament que està experimentant el sector del circ valencià en els darrers anys com a 
mostra de suport a la Cultura, necessària i imprescindible, tal i com ha quedat patent en aquests 
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Alacant té una llarga història vinculada al circ amb Donyet Ardit i el projece social de 
que durant any va estar funcionant activament, comptant amb companyies reconegudes més 

enllà de la Comunitat Valenciana, malgrat tot, darrerament la sensibilitat mostrada pel Consistori 
de la ciutat cap al Circ Valencià no és la més encertada. 

APCCV, Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana
que representa el sector del circ valencià autonòmic i nacional, amb més de 90 sòcies i socis. Dins 
els nostres objectius es troba el treballar per donar visibilitat, difusió i dignificació del circ. Des del 

Nit del Circ Valencià, una mostra de circ valencià, cada any rotativament 
celebrada en una de les tres principals ciutats valencianes, comptant sempre amb el suport 
institucional del Institut Valencià de la Cultura, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
Regidories de Cultura dels Ajuntaments de València, Castelló i Alacant. Continuant amb la nostra 

LA VI NIT DEL CIRC VALENCIÀ que celebrarem el 26 de novembre de 2022 
el suport del Teatre Arniches, Institut Valencià de la Cultura. 

Com a mostra d’aquesta desafecció municipal, dos fets importants. El primer, deixar a l’APCCV 
fora de la convocatòria pública de Subvencions 2022 per al desenvolupament de Projectes 

, alegant que la seu de l’Associació, de caràcter autonòmic, es troba a València, 
nos cap opció ni explicació. El segon, negar el suport econòmic a la celebració de 

oferint solament l’aval per a la tramitació d’un espai en Domini Públic, que 
a més correria a càrrec de l’APCCV. 

Essent com és l’APCCV una Associació sense ànim de lucre, desenvolupa totes les seus activitats 
gràcies a les subvencions institucionals. Per aquests motius, l’Associació, després d
sol·licituds des de principis de l’any, es va reunir amb la Regidoria de Cultura el 6 de juny
demanar el suport per a la VI edició, tal com es va fer en el 2019 en la celebració de La III Nit del 
Circ Valencià celebrada en Alacant. 

ns aquesta data, quan en reunió amb la Regidoria, aquesta ens comunica que no donarà 
suport econòmic. Davant aquesta negativa, l’APCCV considera de vital importància sol·licitar una 
reunió amb l’Alcaldia per expressar la necessària vinculació de la ciutat 
desenvolupament que està experimentant el sector del circ valencià en els darrers anys com a 
mostra de suport a la Cultura, necessària i imprescindible, tal i com ha quedat patent en aquests 
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associació de professionals del circ de la comunitat valenciana
www.apccv.org                  Telèfon 634570522            
 

 

anys de pandèmia. I com el circ és un actiu fonament
com han entès altres ciutats. 

Són dues les sol·licituds de reunió amb el Senyor Alcalde Luis José Barcala Sierra que continuen 
sense resposta. Com no hi ha dues sense tres, seguirem intentant
decepció i desencant del tracte que l’APCCV està rebent per part del Consistori Alacantí. Sembla 
que, per a aquesta Ajuntament, Alacant no és ciutat per al circ.
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anys de pandèmia. I com el circ és un actiu fonamental en el desenvolupament turístic de qualitat, 

Són dues les sol·licituds de reunió amb el Senyor Alcalde Luis José Barcala Sierra que continuen 
sense resposta. Com no hi ha dues sense tres, seguirem intentant-ho malgrat el sen
decepció i desencant del tracte que l’APCCV està rebent per part del Consistori Alacantí. Sembla 
que, per a aquesta Ajuntament, Alacant no és ciutat per al circ. 

València, 6 de juliol de 2022
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