
 

CASAL D’ESTIU · VA DE CIRC! · MATARÓ 

 

Aquest estiu s’organitza el primer casal d’estiu dedicat a les arts del circ adreçat a infants de 4 

a 12 anys. Les entitats locals i expertes en circ, Associació Cronopis i Circulant - organitzadora 

del cicle Mataró, circ al Casal! - juntament amb Aliança Mataró, s'uneixen per oferir un casal en 

què es combinarà la pràctica del circ amb activitats com jocs d’aigua, tallers, esports, sortides 

al circ i espectacles.  

El casal d’estiu s’inicia el 25 de juny fins el 19 de juliol en l’horari de 9 a 13h i de 15 a 17h amb i 

amb un preu de 280€ en format complet. També hi ha inscripcions en modalitats de Només 

matins, Només tardes o també Per setmanes. Pels socis de les entitats organitzadores o en el 

cas d’inscripció de germans s’aplica un descompte del 10%. El casal ofereix el servei de 

menjador, amb una dieta equilibrada i de proximitat, a un preu de 144€ tot el casal i 8€/dia. El 

casal compte amb 30 places i les inscripcions ja son obertes contactant amb el tfn. 616 504 410 

i casaldecircmataro@gmail.com, fins el 31 de maig. 

El Casal aproparà les arts del circ als infants que practicaran malabars (pilotes, anelles, masses, 

diàbolos, pals xinesos), equilibris (cable de funambulisme, màstil, bola d’equilibri) i aeris 

(trapezi, tela, corda) entre d’altres. Cada setmana es faran activitats a l’exterior (esports a la 

platja, a veure un espectacle, jocs d’aigua) i sortides a practicar més circ en equipaments 

especialitzats com La Central del Circ (Fòrum de Barcelona) i a la carpa del Circ de l’entitat 

Encirca’t  a Arenys de Munt.  

La iniciativa té lloc gràcies a l’Aliança Mataró que ofereix les seves instal.lacions del casal al 

carrer Bonaire, 25 i per l’èxit del primer casal de circ de Nadal que les mateixes entitats van 

organitzar en les passades vacances d’hivern.  

 

Calendari 

Del 25 de juny al 19 de juliol  

Cada setmana es preveu una sortida de mig dia i durant el casal hi haurà una o dos sortides de tot el dia.  

 

Horari 

Matins de 9 a 13h i Tardes de 15 a 17h  

Servei de Menjador de 13 a 15h  

 

Edats 

De 4 a 12 anys  

Per edats diferents consulteu-nos  

mailto:casaldecircmataro@gmail.com


Preu 

280 €  Casal complet   

190 €  Casal Matins  

100 € Casal Tardes  

80 € 1 setmana completa  

55 € 1 setmana matins 

 

Servei de menjador 

144€ servei de menjador ( 8€/dia) 

 

Descomptes 

10% descompte Socis Aliança Mataró i Associació Cronopis* i també descompte en germans ** 

* descomptes no acumulables 

* no s’aplica en el servei de menjador 

 

Lloc  

Casal Aliança Mataró ( Bonaire, 25) 

 

Informació i Inscripcions  

Trucant al tfn. 616 504 410 i escrivint a casaldecircmataro@gmail.com 

I us enviarem el full d’inscripció i de pagament  

Inscripcions fins el 31 de maig 

 

Organitza 

Associació Cronopis 

Circulant, circ en moviment!  

Aliança Mataró 

 

Condicions 

L'activitat queda condicionada al nombre mínim de 20 participants per realitzar-se 

Inclou ús dels materials i assegurança d’activitat 
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