
   
            

 

 

NOTA DE PREMSA 
4a Temporada ·  tardor 2013 

 
Arranca la 4a 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 complicitats. 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. 
 

Demà dimarts, 24 de setembre a les 12h al Teatre Monumental es farà Roda de Premsa de tota la 
programació familiar prevista a la tardor 2013 a Mataró en la que Mataró, circ al casal! hi és inclosa 

 
 

Programació d’octubre a desembre’13  
 
 
         6 d'octubre 2013 - 12 h – 
         WANTED de Cia.ElOtro 
 
Dos clowns intentaran fugir de la presó utilitzant l’únic mitjà  
que tenen, una perillosa arma de destrucció no massiva: El  
«cuqui cuqui».Ho aconseguiran? 
 
Espectacle 99% clown amb dansa, teatre gestual, música i  
interacció amb el públic. 
 
teatre gestual + clown + música 
Intèrpret: Sara Pons i Ricardo Mora 
Durada: 50 minuts 
Idioma: sense text 

 

 
3 de novembre 2012- 12h – 
Karoli, l’home roda de  Cia. Karoli 
 
Arriba el Professor Karoli, un personatge incombustible, i la  
seva passió per les rodes. El seu enginy per la invenció  
d’artilugis l’ha portat a inventar tot de vehicles on la roda es 
la protagonista. 
 
Veniu a gaudir del més difícil encara ! roda amb motor,  
monocicle alts i bicicletes ben menudes. 
 
Rodes+ equilibris+ participació del públic 
Intèrpret: Ramon Muñoz 
Durada: 55 minuts 
Idioma: català 

 
 

 
         1 de desembre 2012 - 12h –  
 The Flamingo’s de Cia. Los Herrerita 
 
 
Acords i desacords d’aquesta companyia que arriba amb el  
seu look ranci, passat de moda i de gust dubtós però que  
malgrat les petites desavinences saben que per damunt de tot 
la  funció a de continuar.  
 
Malabars i monocicles amb grans dosis d’humor són les arts de  
la gran companyia The Flamingo’s que divertiran a tothom. 
 
Malabars+ monocicles+ humor 
Intèrpret: Marcel Aguilar, David Herrera i Joan Lluís Montero 
Durada: 55 minuts 
Idioma: català 

 
 

 
 



   
            

 
  

 
 
 

Una programació de circ i humor teixida de complicitats  
 

Arribar a la quarta temporada d’aquesta iniciativa privada es una satisfacció i el resultat d’un treball 
teixit de col·laboracions. Gràcies a la complicitat de les companyies professionals de circ que venen 
amb condicions especials, als comerços i entitats que col·laboren en la difusió i la venda d’entrades, a 
la confiança de la societat mutualista Aliança Mataró per apostar per una programació en les arts del 
circ, i a les famílies que venint gaudeixen de la proposta, ho fan possible.  
 
A més el projecte de circ al casal s’ha anat ampliant i consolidant amb altres activitats paral·leles i que 
esdevenen un èxit d’assistència i satisfacció com són el casals de circ al Nadal i a l’estiu organitzats 
juntament amb l’Associació Cronopis.  
 
 
 

Festa de presentació de SORTIM EN FAMÍLIA, la programació completa 
d’espectacles familiars a Mataró  

 
De nou, tots els agents que treballem oferint espectacles familiars durant la temporada teatral i escolar 
ens coordinem per oferir sota un sol programa tota l’oferta. El propòsit és coordinar un calendari 
d’espectacles repartit en les setmanes i una edició conjunta que reuneixi tota la informació que cal 
saber per gaudir al llarg de la temporada de les arts escèniques.  

 
El programa de SORTIM EN FAMÍLIA, inclou les 
titelles al Casal Aliança amb el nom de Mataró, un 
casal de titelles organitzades per Cia. Binixiflat, la 
programació variada de Fundació Xarxa al Teatre 
Monumental, la programació musical proposada per la 
Direcció de Cultura de l’Ajuntament i la de circ i gets 
de Mataró, circ al casal! al Casal Aliança. 
 
 
I com a novetat, el proper dissabte tarda, 28 de 
setembre tindrà lloc davant de l’ajuntament i a la  

 
riera, la presentació pública de la temporada amb personatges de les cies. Els Farsants i Cia. ElOtro 
que  cridaran l’atenció de tots els vianants, a partir de les 18h,  i l’actuació de la titella Pere Flaix 
que presentarà els espectacles que es podran veure aquesta tardor, a les 19h davant ajuntament. 
L’activitat es gratuïta i oberta a tothom.  
 
 

La venda de l’abonament circ al casal! novetat d’aquesta temporada i al 
acabar l’espectacle, sorteig de regals.  

 
En coordinació amb el web Quedat.cat és a la venda l’abonament trimestral per gaudir dels tres 
espectacles de Mataró, circ al casal! al preu de 15€ (un estalvi del 29% i a més, un regal gentilesa de 
Quedat al Maresme, una bossa de roba, que es rebrà a casa). L’abonament ja és a la venda i esta 
disponible fins el mateix dia 6 d’octubre. 
 
A més de l’abonament, les entrades per a cada espectacle ja són a la venda al preu general de 7€ ( 6€ si 
es compren on line) i es poden adquirir a qualsevol dels punts de venda anticipats. I com és habitual, 
venir al circ al casal, es també entrar en un sorteig a cada funció que va inclòs amb la mateixa entrada 
poden guanyar regals i serveis per gaudir en família gràcies als patrocinadors i col·laboradors de Mataró, 
circ al casal!: una joguina d’Artijoc, un taller de circ en família amb Cronopis, un val per gaudir dels 
serveis de Kangurs, un val per saborejar els productes de La Iogurteria i unes entrades per activitats de 
Tànit Cultura.   

 

 
 
 



   
            

 

 
 
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 Artijoc, jocs i joguines (c/St. Cristòfor, 5 • dl. a ds. 10 a 13h i de 17 a 20h) 
- a La Iogurteria -Granja Armengol (Nou,26) 
- 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: 7 € (menors de24 mesos no paguen) 
Entrada Socis Aliança Mataró, Artijoc i Cronopis i compra on line: 6 €  
(màxim 2 entrades amb 1 carnet de descompte) 
 
Organitza: Aliança Mataró i Circulant,circ en moviment! 
 
Col·labora: Associació Cronopis, Artijoc, Consultori Dr. Saltor, La Iogurteria Granja Armengol,Tànit 
Cultura i Sortim amb Nens 
 
 
 

Accions de comunicació:  
 
24 de setembre a 12h RODA DE PREMSA al Teatre Monumental· presentació de la programació SORTIM EN FAMÍLIA 
28 de setembre de 18 a 20h PRESENTACIO DE LA TEMPORADA SORTIM EN FAMÍLIA · Davant Ajuntament i La Riera 

 
                         

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 
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