
   
 

 

NOTA DE PREMSA 
3a Temporada ·  setembre 2012 

 
 

Arranca la 3a temporada de MATARÓ, CIRC AL CASAL!  
programació estable de circ per a tota la família  

 
La iniciativa promoguda per Circulant, circ en moviment i Aliança Mataró torna de nou amb una programació 

trimestral engrescadora, variada i amb novetats. Adreçada a tots els públics, especialment al públic 
familiar, els espectacles s’ofereixen el primer diumenge de mes a les 12h del migdia al Teatre Casal Aliança 

(c.Bonaire, 25 de Mataró) amb l’objectiu d’ampliar i apropar l’exhibició de les arts del circ.  
 
 

Programació d’octubre a desembre’12  
 

7 d'octubre 2012 - 12 h –  
MimiX de Katraska Cia.  

 
Un inspector desafortunat vol descobrir el gran misteri. Per 

fer-ho passarà per un munt de  
situacions divertides, eixelebrades i descabellades que el 

guiran fins al gran final!  
Les pantomimes clàssiques i el circ modern es mesclen per 
crear aquest espectacle espontani, divertit i impressionant. 

 
teatre gestual + clown + equilibris 

Intèrpret: Ton Muntané 
Durada: 50 minuts 
Idioma: sense text 

 
  

 
11 de novembre 2012 - 12h – 
"Gris" de Cia. La Corcoles 

 
Una funambulista molt ballarina amiga dels peixos que ens 

farà ballar a tots.  
Un conte íntim i delicat per a tots els públics.   

 
funambulisme + dansa + poesia visual 

Intèrpret: Mariona Moya 
Durada: 45 minuts 
Idioma : sense text 

 
 
 

 
 

 2 de desembre 2012m- 12h –  
Un Ramón de Mandarina de  

Cia. Mundo Mandarina 
  

Mandarina es posa a la pell de dos personatges immersos en 
una esbojarrada història d'amor on la tendresa, l'humor i 

l'absurd es conjuguen per emocionar-nos i fer-nos riure. Una 
mirada suspicaç al grau de ridiculesa i vulnerabilitat que 

podem arribar a tenir quan ens enamorem.  
  

clown + màgia  
durada: 60 minuts  

Idioma: català i castellà  
 Intèrpret: Laura Muñoz 

 
 

A més a l’acabar l’espectacle, entre els assistents es realitza un sorteig de regals amb la col·laboració d’empreses: 
Artijoc- El Gronxador, La Iogurteria Granja Armengol, Cronopis espai de circ a Mataró i web Sortim amb Nens. 

 



   
 

 

 
 
 

Tota la programació de MATARÓ, CIRC AL CASAL!  
a SORTIM EN FAMÍLIA, espectacles familiars a Mataró 

 
Amb la voluntat de sumar, col·laborar i facilitar la informació de l’oferta d’espectacles familiars a Mataró 
s’ha editat en programa conjunt totes les actuacions que aquesta tardor es podran veure amb el nom de 
SORTIM EN FAMÍLIA. L’edició inclou la programació prevista de titelles al Casal Aliança amb el nom de 
Mataró, un casal de titelles, la programació de Fundació Xarxa al Teatre Monumental, la municipal amb 
l’IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural) i tota la de circ Mataró, circ al casal! al Casal Aliança inclouent 
els punts de venda d’entrades anticipades. 
 
Per veure els espectacles de circ, les entrades al preu general de 6€ ja es poden adquirir als punts de venda 
anticipats i per reserva a circalcasal@circulant.cat. A més, els espectadors no només disfruten d’un mati de 
circ si no que a més poden ser els guanyadors de regals per gaudir en família gràcies als patrocinadors i 
col·laboradors de Mataró, circ al casal! que cada temporada són més.  

 
 
 

 
Més informació  
 
Entrades a la venda a: 
- a l'Oficina Aliança Mataró  (Pl.Tereses, 22 • dl. a dj. 9 a 18h i dv. fins les 14h) 
- a El Gronxador - Botiga d'Artijoc (c/St.Antoni,12 • dl. a ds. 10 a 13h i de 17 a 20h) 
- a La Iogurteria -Granja Armengol (Nou,26 i Cuba,60) 
- a taquilla del Casal (a partir d'1h abans de l'espectacle)  
 
Reserva d’entrades a: circalcasal@circulant.cat i m. 616 504 410 
 
Preu: Entrada General: 6 € (menors de 3 anys també paguen) 
Entrada Socis Aliança Mataró, Artijoc i Cronopis: 5 € (màxim 2 entrades amb 1 carnet de descompte) 
 
Organitza: Aliança Mataró i Circulant,circ en moviment! 
Col·labora: Cronopis, Artijoc, Consultori Dr. Saltor, La Iogurteria Granja Armengol, Capgrós i Sortim amb 
Nens 
 
 
Accions de comunicació:  
 
1 d’octubre a 10.45h entrevista a Mataró Radio -89.3 fm . – de la programació de Mataró, circ al casal! 
1 d’octubre a 12.30h RODA DE PREMSA – IMAC (c. Sant Josep, 9) presentació de tota la programació SORTIM EN FAMÍLIA  
 
                         
Contacte informació i premsa  
            Jordina Blanch  
             Circulant, circ en moviment! 
     m. 616 504 410 / jordina@circulant.cat 
         www.circulant.cat 
                                                                 Segueix-nos al @CIRCulant i al FB Circulant, circ en moviment 

 

 


