
Les produccions teatrals de
Mataró, a escena

ataró estrena un cicle dedicat a les arts
escèniques: Fet a Mataró. L’Institut Municipal
d’Acció Cultural reuneix en aquest cicle un
conjunt d’espectacles que tenen la característica
comuna de ser creacions gestades a la ciutat. Fet a
Mataró, fet a casa. Entre el que resta de novembre i
desembre es podran veure, a diferents punts de la
ciutat, espectacles de companyies mataronines o
amb vinculació creativa amb la ciutat. Les
possibilitats són diverses. Els dies 15, 16 i 17 de
novembre, a les 7 de la tarda, al carrer de
Churruca, 11-13, estem convocats a visitar el taller
d’Antigua i Barbuda i l’exposició El circo de las
penas (activitat gratuïta, però amb invitació;
l’aforament és limitat). Els enginys i màquines que
configuren els seus espectacles, a l’abast de
l’espectador, de ben prop. Antigua i Barbuda
representarà diumenge dia 18, al local del carrer de
Churruca, el muntatge El circo de las penas. Serà a
les 19 h. El mateix cap de setmana, el divendres 16 i
el dissabte 17 de novembre, a les 21h, i el diumenge
18, a les 19 h, es representarà a Can Gassol
Navegants, de Toni Cabré. Després de la funció de
diumenge s’ha muntat un col·loqui amb l’equip i
l’autor. Les altres representacions programades són
Homes atrets, de Víctor Rodrigo (30 de novembre);
Ârtica, de Ponten Pie (7 i 14 de desembre). Ponten
Pie és una companyia de Santa Coloma de
Gramenet que forma part, amb Antigua i Barbuda,
del projecte artístic Artesanato Escénico.
Finalment, Ballant a la sorra, de Maria Rovira,

tancarà el cicle el 29 de desembre. S’ha programat
un col·loqui amb la companyia després de
l’actuació.

FET A MATARÓ
Cicle d’Espectacles amb Denominació d’Origen
Dates: Del 15 de novembre al 29 de desembre
Web: www.culturamataro.cat/esceniques/esceniques

Audiovisuals solidaris
O&digital, Festival Internacional de Cinema

Solidari, es va obrir aquest dilluns. Per a les
properes jornades ha programat un seguit de
maratons de curtmetratges, entre altres
projeccions. El festival va néixer amb el propòsit de
portar a concurs curts i documentals fets per ONG,
emigrants i particulars que tinguin l’objectiu de
sensibilitzar en matèria social i mediambiental. Les
projeccions són a Amics del Cinema (Indústria,
59), a Sant Sadurní d’Anoia.

KO&DIGITAL
Sant Sadurní d’Anoia, fins al 17 de novembre
Web: www.kofestivalsolidari.com
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MARIDATGE
D’ART I DE
TERRA
Exposició a
Viladecans
Vincle. Art, arrels,
pagesia

ostra a la sala
d’exposicions
Torre del Baró
de pintures i
collages del
pintor Antonio
Hervás. Hervás
proposa un viatge
pel seu estil oníric
per reconèixer els
camps locals. Les
obres s’inclouen a
l’exposició
permanent
Pagesos i vilatans.
Viladecans al segle
XIX, que presenta
part del mobiliari
i objectes
quotidians de la
col·lecció de Ca
n’Amat, i d’altres
col·leccions.
Explica com
vivien els
habitants de
Viladecans al s.
XIX i permet
conèixer la
societat de
l’època, a
Viladecans i a
tota la comarca.
Les exposicions es
poden visitar fins
al 31 de març del
2013.
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Trànsit Dansa Representaran ‘Ballant a la sorra’ IMAC
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