
Nota de Premsa 

CASAL DE CIRC · NADAL ’12 · MATARÓ 

 

Entitats locals expertes en circ ofereixen un CASAL DE NADAL adreçat als infants dedicat a la 

pràctica del circ 

Entitats locals i expertes en circ com són l’Associació Cronopis, que gestiona l’Espai de creació 

de Circ Can Fàbregas, Circulant, circ en moviment!, organitzadora del cicle Mataró, circ al 

Casal! juntament amb Aliança Mataró, mútua de salut  amb obra social, s'uneixen per oferir 

unes vacances ben rodones, divertides i formatives, un casal de Nadal amb el CIRC com a 

centre d’interès. El casal és una oportunitat d’apropar i practicar la descoberta del circ als 

infants de més de 4 anys.  

 

Gaudir de la màgia del circ durant les vacances de Nadal 

Es practicaran diversitat de tècniques com les aèries ( trapezi, corda i tela) les malabars ( 

masses, pilotes, pals xinesos, aros) i les d’equilibri com el cable de funambulisme o les xanques 

o caminadors entre d’altres.  La pràctica del circ es combinarà amb d’altres activitats com els 

jocs, tallers i manualitats sobre el circ. 

En les setmanes més màgiques de l’any pels infants,  el circ associat també a la màgia del 

Nadal,  en forma de CASAL DE CIRC  esdevindrà una activitat  original, educativa i entusiasta 

pels petits de la casa.  

Pensat per a què els dies no festius els infants gaudeixin del circ i del joc tan matí com tarda 

amb un total de 31 hores de casal. També oferim altres possibilitats: per setmanes, per franges 

de dia o per un dia. 

 

Calendari 

Del 24 de desembre de 2012 al 4 de gener de 2013 (24 i 31 de desembre només matí) 

Dies d’activitat: 24 (Només matí), 27, 28 (matí i tarda) i 31 de desembre (només matí). I 2,3 i 4  

de gener (matí i tarda)* 

*Possibilitat de modalitats Només Matí, Només Tardes o un dia. +info a preu 

 

Horari 

Matins de 10 a 13h i Tardes de 15.30 a 17.30h  



 

 

 

Edats 

De 4 a 12 anys  

Per edats diferents, consulteu-nos. 

 

Preu 

100 €  Tot el Casal de Circ  (31 h ) 

75 €  Opció  Matins (21 h) 

35 € Opció Tardes (10 h) 

18 € Opció 1 dia (5 h) 

 

10% descompte SOCIS ALIANÇA MATARÓ * 

10% de descompte en germans* 

* descomptes no acumulables 

 

Lloc  

Dependències del Casal Aliança Mataró ( Bonaire, 25)  

(Sala polivalent i teatre. Equipat amb calefacció)  

 



 

 

 

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 17 de desembre 

Properament  + info a www.cronopis.org ; www.circulant.cat ; www.novali.org 

 

Organitza 

Associació Cronopis 

Circulant, circ en moviment!  

Aliança Mataró 

Amb la col·laboració d’Ajuntament de Mataró  

 

Condicions 

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

Inclou ús dels materials i assegurança d’activitat 

 

+ informació  : Jordina  Blanch  /  Tfn. 616 504 410 /  jordina@circulant.cat 

mailto:casaldecircmataro@gmail.com
http://www.cronopis.org/
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