
  

 

 

Del 25 de juny al 24 de juliol organitzem la segona edició del Casal d’Estiu Va de Circ i Teatre! dedicat a 

les arts circenses i teatrals per a infants i joves de 4 a 14 anys.  Després de la bona acollida de la 1a 

edició i dels casals de Nadal’12 i ’13 arriba una nova edició del Casal d’Estiu d’Artistes al teatre Casal 

Aliança.  

L’objectiu és gaudir i tastar moltes de les disciplines pròpies del circ (equilibris, trapezi, malabars, 

monocicles) i del teatre (creació, assaig, jocs teatrals, maquillatge, vestuari, conèixer un teatre) sempre 

des d’un esperit de descoberta i no competició. I combinat d’allò més amb sortides setmanals a la 

platja, a fer esport i excursions tan ideals a l’estiu.  

A través del centre d’interès: descobrir el misteriós origen dels propietaris del Casal Aliança, totes les 

activitats tindran una motivació i les sortides ens portaran a descobrir aquest enigma al llarg del casal.  

Les sortides previstes seran a l’Encirca’t d’Arenys de Munt a fer tallers de circ en una carpa, al Teatre de 

la Massa de Vilassar de Dalt a veure el teatre per dins, al camp de hockey de Mataró a fer esports, a la 

platja un dia a la setmana i gaudir d’un espectacle al Casal de l’Aliança. Hi ha sortides de matí, de tarda i 

de dia sencer.  

El casal és organitzat per Aliança Mataró, mútua de salut amb obra social, i Circulant, circ en moviment, 

responsable de la programació de circ Mataró, circ al casal!, amb la participació d’especialistes en circ, 

pedagogs del teatre i monitors titulats en educació del lleure.  

Les inscripcions ja son obertes contactant amb el tfn. 616504410 i casaldecircmataro@gmail.com fins el 

30 de maig.  

Un cop feta la Reunió Informativa el passat dimecres, 21 de maig a les 19h al Casal Aliança per conèixer 

l’equip, l’espai, les activitats i el funcionament us oferim igualment la possibilitat de quedar i conèixer 

l’espai i l’equip. Per telèfon ens emplaçarem a un dia i hora. Abans de l’inici del Casal d’Artistes el 25 

de juny farem una nova reunió informativa adreçada a totes les famílies inscrites i també oberta al 

públic. Un cop iniciat el Casal les inscripcions quedaran obertes sempre que hi hagi places lliures.  

 

Calendari 

Del 25 de juny al 24 de juliol 

Cada setmana es preveu una sortida. Es combinaran les de mig dia amb les de dia sencer. 

 

Horari 

Matins de 9 a 13 h i Tardes de 15 a 17 h  
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Servei de menjador de 13 a 15 h i Servei d’acollida matins de 8 a 9 h i permanències de 17 a 18h (5 €/h). 

Amb modalitats d’inscripció: per setmanes, matins, tardes, amb dinar, un dia. 

 

Edats 

De 4 a 14 anys  

Per edats diferents consulteu-nos  

 

Preu 

295 €  Casal complet   

195 €  Casal Matins  

100 € Casal Tardes  

50 €  setmana matins 

25 €  setmana tarda 

10% descompte Socis Aliança Mataró, en inscripció germans i en participants que repeteixen dels 

casals d’estiu i nadal si s’inscriuen el maig * 

* descomptes no acumulables  

 

Servei de menjador  

8 € servei menjador /dia  

3 € servei menjador/dia amb carmanyola 

Àpat al menjador del Casal Aliança amb càtering de productes frescos i de proximitat.  

** no s’apliquen descomptes en el servei de menjador 

 

Reunió informativa 

Truqueu i concertarem visita a l’espai.  

S’ha fet el passat dimecres, 21 de maig a 19h al Casal Aliança ( Bonaire, 25)  

 

Amb la col·laboració de 

Especialistes de circ, especialistes de teatre, especialistes del lleure i empreses del Maresme  

 

Informació 

Informació i Inscripcions  tfn. 616 504 410 i casaldecircmataro@gmail.com       

Web: http://www.circulant.cat/?page_id=2143 

Facebook: https://www.facebook.com/events/634457119956343/    > per  compartir-ho! 

Inscripcions fins el 30 de maig. 
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