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La setena edició del cicle
Sortim en família presen-
ta dotze activitats de dife-
rents gèneres artístics per
a tota la família. Fins al 30
de desembre, el Teatre
Monumental, Can Gassol i
el Casal l’Aliança de Mata-
ró seran els espais que aco-
lliran les propostes sorgi-
des del treball conjunt de
l’Ajuntament, la Xarxa
Mataró, Circulant, circ en
moviment i AA CC Mares-
me Titelles. La novetat
d’enguany és un taller mu-
sical per a nadons de 0 a 1
any que es farà el 24 d’oc-
tubre a Can Gassol i que
vol donar recursos per
crear els primers lligams
musicals entre els pares i
els fills. El cicle va donar el
tret de sortida, ahir, amb
l’espectacle de clowns La
bella tour programat per
Circulant, però la matei-
xa entitat portarà l’obra
Instants del Mag Edgard
el 29 de novembre.

Pel que fa als titelles, es
preveu oferir tres propos-
tes al Casal l’Aliança. L’11
d’octubre, la companyia
Titelles Vergés encetarà la
programació amb un clàs-
sic, Pinotxo, mentre que,

el 8 de novembre, la com-
panyia Binixiflat presenta
una adaptació d’un altre
clàssic Rita, la rínxols i
els tres óssos. El 13 de de-
sembre es podrà veure el
darrer espectacle de tite-
lles, La flor romanial, de
la companyia Titelles
Naip que adapta una ron-
dalla mallorquina.

Per la seva banda, la
Xarxa Mataró, una entitat
que fa més de vint anys
que organitza una progra-
mació estable d’especta-
cles familiars al Monu-
mental, ofereix tres espec-
tacles de teatre: El país de
Boiraembor, de Sandra
Rossi, el 18 d’octubre;
L’avi Tonet, de la compa-
nyia Jordi del Rio, el 15 de
novembre, i Les prince-
ses també es tiren pets,
d’El Replà Produccions,
el 20 de desembre.

El Sortim en família
tancarà amb una nova edi-
ció del Circ de Nadal, una
coproducció entre l’Ajun-
tament i Camaleònica
Produccions que es farà
del 27 al 30 de desembre
al Monumental. Enguany,
es podran veure tres pro-
postes destacades: un
clàssic de l’humor, Pep Vi-
nyela, Sabanni & Circ Pis-
tolet, i Leandre. ■

Teatre, titelles i
circ per a totes
les edats a
Mataró
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a El cicle ‘Sortim en família’ proposa
una dotzena de propostes escèniques
i musicals fins al 30 de desembre

Una de les propostes per a aquest nou cicle familiar a Mataró
és ‘Les princeses també es tiren pets’ ■ CULTURA MATARÓ

El Centre d’Empreses Ca-
sa del Marquès del Mas-
nou ocupa la desena posi-
ció pel que fa referència al
nombre d’usuaris en el llis-
tat de Punts d’Atenció a
l’Emprenedor (PAE) de

tots els municipis de les
comarques de Barcelona,
segons una estadística
que elabora la Diputació.
El Masnou, amb aquest
servei, es posa al davant de
municipis com Sabadell,
Santa Coloma de Grame-
net, Rubí, Martorell i Man-
resa, entre d’altres.

En aquest servei, el
Centre d’Empreses Casa
del Marquès del Masnou
durant l’any 2015 (del ge-
ner a l’agost) ha atès, as-
sessorat i donat suport a
113 projectes per a la crea-
ció empreses. D’aquests
projectes, 6 han abando-
nat, 28 han acabat en la

creació de noves empreses
i 79 estan en curs. En to-
tal, tenint en compte al-
gun projecte que venia
d’anys anteriors, a de la
Casa del Marquès han aju-
dat a donar d’alta 29 em-
preses, de les quals 4 han
estat societats limitades i
25, autònoms.

Segons l’Ajuntament,
les xifres demostren l’ac-
ceptació d’un servei que va
arrencar l’estiu del 2014 i
que al setembre d’aquell
any ja va començar a tra-
mitar les primeres altes de
les noves empreses. ■

El Masnou és dels primers
en emprenedoria
Ll. Arcal
EL MASNOU


