
 
 
 
 
 
 
 



CIRC DIVERS, LA FÓRMULA DE LA FELICITAT 
 
 
L’associació LA FINESTRA Nou Circ ha executat el projecte de circ social Finestra 
Inclusiva 2017, finançat per la convocatòria Emergents 2016 de la Universitat de 
València i l’Ajuntament de València. 
 
Hem utilitzat el circ com a eina. 
 
El projecte és una intervenció socioeducativa en la qual el circ ens ha servit d’excusa 
per a enfortir habilitats socials i personals que contribuïsquen al desenvolupament 
personal dels participants.  
 
En aquest projecte hem treballat amb més de setanta-cinc participants de distints perfils 
en col·laboració amb les associacions ALTER VALENCIA (persones amb diversitat 
funcional), AMALTEA (joves en risc de marginació social), i PROYECTO HOMBRE 
(addictes). 
 
Després d’una formació circense variada en malabars, acrobàcies, equilibris i pallassos, 
hem creat diversos números individuals i de grup que hem integrat en l’espectacle Circ 
divers, la fórmula de la felicitat. 
 
L’espectacle s’estrenà al Teatre Agrícola d’Alboraia el passat 13 de maig. La pròxima 
actuació està prevista per al 26 de maig, a la Sala Matilde Salvador de La Nau (UV), a 
les 19.30 
 
Aquest és el calendari de la gira: 
 
13/05 Teatre Agrícola d’Alboraia 
26/05 Sala Matilde Salvador 
09/06 Fira Alternativa 
26/06 Falla Els Jovenils 
Juliol Setúbal (Portugal) 
14/09 MIM Sueca 
06/10 V Festival ValenCirc 
 
Més informació en  www.lafinestranoucirc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIRCO DIVERSO, LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD 
 
 
La Associació LA FINESTRA Nou Circ ha ejecutado el proyecto de Circo Social “Finestra 
Inclusiva 2017”,  financiado por  la  convocatoria Emergents 2016 de  la Universitat de 
València y el Ayuntamiento de Valencia. 
 
Hemos usado el Circo como Herramienta. 
 
El proyecto es una intervención Socioeducativa en el que el circo nos ha servido como 
excusa para el fortalecimiento de habilidades sociales y personales que contribuyan al 
Desarrollo Personal de los participantes.  
 
En este proyecto hemos trabajado con más de 75 participantes de distintos perfiles en 
colaboración  con  las  asociaciones  ALTER  VALENCIA  (personas  con  diversidad 
funcional),  AMALTEA  (jóvenes  en  riesgo  de  exclusión  social),  y  PROYECTO HOMBRE 
(adictos). 
 
Tras  una  formación  circense  variada  en malabares,  acrobacias,  equilibrios  y  clown, 
hemos  creado diversos números  individuales  y  grupales que hemos  integrado  en  el 
espectáculo “CIRCO DIVERSO, la Fórmula de la Felicidad”. 
 
El espectáculo fue estrenado en el Teatre Agrícola d’Alboraia el pásado 13 de mayo, y 
su próxima actuación está prevista para el 26 de mayo a  las 19.30 en  la Sala Matilde 
Salvador de La Nau (UV).  
 
Este es el calendario de gira: 
 
13/05  Teatre Agrícola d’Alboraia 
26/05  Sala Matilde Salvador 
09/06  Fira Alternativa 
26/06  Falla “Els Jovenils” 
Julio  Setúbal (Portugal) 
14/09  MIM Sueca 
06/10  V Festival ValenCirc 
 
Más información en  www.lafinestranoucirc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCO DIVERSO, LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD 
 
 
The association LA FINESTRA Nou Circ has executed the project Circo Social “Finestra 
Inclusiva 2017”. It has been financed by the Emergents 2016 Call of the Universitat de 
València and the City Hall of Valencia. 
 
We have used the Circo as a tool. 
 
The project is a socio educative intervention in which the circus has been an excuse to 
strength  social and personal  skills which  contribute  to  the Personal Development of 
participants.  
 
In  this  project,  we  have  worked  with  more  than  75  participants  of  different 
collaboration  profiles  and  with  the  associations  ALTER  VALENCIA  (people  with 
functional  diversity),  AMALTEA  (youth  in  at  risk  of  social  exclusion)  and  PROYECTO 
HOMBRE (addicts). 
 
After  a  varied  circus  training  in  juggling,  acrobatics,  balance  beams  and  clowns, we 
have created different individual and group acts that we included in the show “CIRCO 
DIVERSO, la Fórmula de la Felicidad”. 
 
The show premiered in the Teatre Agrícula of Alboraya last 13 May and its next act is 
expected for 26 May at 19:30 in the Matilde Salvador of La Nau Room (UV).  
 
This is the tour calendar: 
 
13/05  Agrícola Theater of Alboraya 
26/05  Matilde Salvador Room 
09/06  Fira Alternativa 
26/06  Falla “Els Jovenils” 
Julio  Setúbal (Portugal) 
14/09  MIM Sueca 
06/10  V Festival ValenCirc 
 
More information at www.lafinestranoucirc.com 
 
 
 


