
 

CATALAN CIRCUS LIGHTHOUSE  

Un senyal lluminós de circ contemporani en l’arc 
mediterrani  

La Central del Circ, centre de creació i d’entrenament 
per a artistes professionals, es troba ubicada al Parc 
del Fòrum de Barcelona, just al davant del mar Me-
diterrani i a pocs minuts del centre de Barcelona.  

Llegint a vista d’ocell els mapes, els trànsits d’artistes 
i les seves migracions, podríem dir que aquí,  els 
artistes hi troben el seu fort per a la pràctica, el de-
bat i la creació de circ de l’arc mediterrani. 

Aquest horitzó de possibilitats tan meravelloses com 
tràgiques -farcit d’ecos d’actualitat provinents d’una 
ciutat incansablement defensada per una població 
d’artistes i pensadors revolucionaris-, pot ser la raó 
per la qual La Central conté aquest ambient caracte-
rístic, jove, vibrant i carregat d’un marcat sentit de 
responsabilitat i profunditat.  

Si la simbologia d’un mar i un far que senyala les 
roques, esculls i aigües poc profundes simbolitza el 
final de les sospites dels perills, inevitablement a La 
Central assenyalem i acollim un circ que no es rein-
venta sobre si mateix, sinó que es crea per ser una 
eina de reflexió sobre la complexitat de la nostra 
travessia en aquest planeta. 

                    www.lacentraldelcirc.cat 
  

Programa de la visita             

10.00h: benvinguda  
10.30h: visita a l’equipament i mostres de les companyies en residència: SUGAR, Marta Camuffi i La Ruspa. 
12.00h: esmorzar - dinar 
13.00h: sortida de l’autocar cap a Reus 

Foto: Esteban Crucci © La Central del Circ

http://www.lacentraldelcirc.cat/?lang=ca


Com accedir a La Central del Circ           

Si arribeu a l’Aeroport de Barcelona.  
Un autocar recollirà els professionals a les 9.00h a l’Aeroport del Prat (cal que hàgiu confirmat la vostra participació prèviament). 

Si arribeu directament a La Central del Circ. 
La Central està ubicada dins el Parc del Fòrum. No s’hi pot accedir en cotxe. 
Punt de trobada per accedir a La Central a peu: 9.30h a la parada de taxis davant l’Auditori del Fòrum. 
Com arribar-hi amb mitjans de transport públics: metro L4 (groga) - parada El Maresme|Fòrum (sortida Rambla Prim); tram - parada 
Fòrum. 
Pàrquings propers: Pàrquing Plaça del Fòrum (Plaça d’Ernest Lluch i Martín. 08005 Barcelona) 
Mapa amb indicacions (link) 

En qualsevol cas, cal caminar fins l’esplanada del Fòrum, deixar a la dreta l’edifici blau i seguir en direcció a la gran placa fotovoltai-
ca que està al costat del mar. Just a sota, descendint per la rampa de la dreta o l’escala de l’esquerra trobareu La Central del Circ.  

Per qualsevol dubte podeu trucar al 93 356 08 90 

  

  

Transport gratuït des de La Central del Circ a Trapezi-Reus         

Un autocar durà els professionals des de La Central del Circ a Reus. 
Hora de sortida: 13.00h 

**Per utilitzar aquest transport, és imprescindible haver-ho sol·licitat a l’organització de Trapezi prèviament (se us demanarà en el 
moment de fer la inscripció). 


