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Divendres 16 de desembre, 23 h

THE LUCKY DICES
Clàssics del Soul i el Blues. Una vetllada elegant i
vibrant amb versions d’Etta James, Aretha Franklin,
James Brown...

MMeennúúss  ccoonncceerrtt  aa  ppaarrttiirr  ddee  1155  €€..
EEnnttrraaddaa  lllliiuurree..
TTaanntt  ppeerr  ssooppaarr  ccoomm  ppeerr  pprreennddrree  uunnaa  ccooppaa
CCoonnssuulltteeuu  aall  FFaacceebbooookk  oo  wwwwww..ssiiss--bb..ccoomm  llaa  pprrooggrraammaacciióó  
mmuussiiccaall  eessttaabbllee..  RReesseerrvveess  aall  9933  776611  1188  4499

Menú
Any nou

30 €

Menú dia
de Reis

25 €
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L’Ajuntament d’Arenys de
Munt ha denunciat que el dia
8 de desembre es van sos-
treure 26 pals de fusta que
formaven part de la nova ba-
rana de delimitació per a via-
nants del camí de Lourdes. La
policia local està fent vigilàn-
cia per la zona per evitar que
es torni a repetir, però el con-
sistori lamenta que el robatori
representa un cost per al mu-
nicipi de 700 euros. ■ EPA

L’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt ha posat a disposi-
ció dels comerços i establi-
ments del municipi unes pla-
ques metàl·liques dotades
amb un mosquetó per instal-
lar a les façanes. L’objectiu
d’aquesta actuació és que els
clients puguin lligar els seus
animals de companyia de ma-
nera segura mentre fan les
seves compres amb tranquil-
litat; així, no els hauran de lli-
gar en fanals o senyals de
trànsit. ■ EPA

Anelles als
comerços per
lligar els gossos

ARENYS DE MUNT

Roben la barana
del camí de
Lourdes

ST. VICENÇ DE MONTALT

El circ tornarà a ser un any
més protagonista de les
festes de Nadal a Mataró.
La programació del Circ
de Nadal, que ja arriba a la
cinquena edició, inclou
dues propostes que s’han
gestat a la ciutat d’una ma-
nera o d’una altra. Des del
27 de desembre fins al 8 de
gener, el pati de la residèn-
cia de Sant Josep es con-
vertirà en una carpa de
circ amb dues funcions
diàries. Los Galindos,
companyia guanyadora
del Premi Nacional de Cul-
tura 2016, presenta un es-
pectacle de manufactura
artesanal per a tots els pú-
blics. Encara no ho sé, Lo-
la és un muntatge de pro-
ximitat, on es troben el di-

vertiment i la poètica amb
disciplines del circ tradi-
cional com ara acrobàcies,
Hula-Hoop, perxa xinesa,
trapezi o pallassos. Marcel
Escolano, un dels funda-
dors de la companyia, va
destacar ahir que una de

les potencialitats de la pro-
posta és que els especta-
dors són a dos pams dels
artistes en un espai diàfan
de només 9 metres de dià-
metre.

L’altra gran proposta
serà al Teatre Monumen-

tal, els dies 28 i 29 de de-
sembre, amb Mur, un es-
pectacle d’estrena absolu-
ta i creat íntegrament a
Mataró. El muntatge és un
exemple clar que demos-
tra que l’art pot erigir-se
en una eina d’integració

social i de qüestionament
de la societat actual. De
fet, dels catorze membres
que integren l’equip, nou
formen part del Circ Bom-
beta, un grup integrat per
persones amb discapaci-
tat intel·lectual, i la resta
del Circ Vermut.

El regidor de Cultura,
Joaquim Fernàndez, va
destacar que després de
cinc anys el festival ma-
taroní ja s’ha consolidat
en el calendari com un
referent de les arts escè-
niques. Organitzat per
l’Ajuntament amb la col-
laboració de Camaleòni-
ca Produccions, el cicle
vol acostar aquesta disci-
plina al gran públic amb
l’objectiu d’atreure més
públic i al mateix temps
fidelitzar el ja exis-
tent. ■

Lluís Martínez
MATARÓ

Circ fet a Mataró per gaudir
de les festes de Nadal
a El cicle s’obre el 27 de desembre amb la companyia Los Galindos, que instal·larà una carpa al
centre de la ciutat a Una altra de les propostes comptarà amb artistes amb discapacitat intel·lectual

Una imatge del muntatge ‘Mur’, que es podrà veure al Teatre Monumental de Mataró ■ CEDIDA


