lectura
cinema
teatre
música

Divendres 21 d’agost
música

CONCERT D’HAVANERES
22 h Parc del Castell
A càrrec del grup Americanus
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
(1) Cal reserva d’entrada
Entrada per la porta del carrer de Ponent

Diumenge 23 d’agost
música

CONCERT DE SARDANES
20 h Parc de Can Campassol
A càrrec de la cobla Santa Maria de Blanes
Aforament limitat
Organitzat per l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina

Dilluns 24 d’agost
teatre

CONTES PER ADULTS
20 h Parc de Can Campassol
Curts Crus a càrrec d’Assumpta Mercader i Maria Carretero
Organitzat per Biblioteca La Cooperativa, Ajuntament de Malgrat de Mar
(1) Cal reserva d’entrada
Entrada per la porta del carrer de Mar

Divendres 28 d’agost
teatre

CONTE MUSICAL
19 h Parc de Can Campassol
La casa de la mosca fosca a càrrec d’Alquímia Musical
Adreçat a nens i nenes de 3 a 8 anys
Organitzat per Biblioteca La Cooperativa, Ajuntament de Malgrat de Mar
(1) Cal reserva d’entrada

Diumenge 30 d’agost
teatre

música

TEATRE PER A INFANTS
20 h Parc del Castell
Menuda comèdia a càrrec de la Cia Jordi del Rio
Organitzat per la Fundació Xarxa
Entrada per la porta del carrer de Ponent

CONCERT DE SARDANES
20 h Parc de Can Campassol
A càrrec de la cobla Mediterrània
Aforament limitat
Organitzat per l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina

Dilluns 31 d’agost
música

CONCERT DE LA CORAL ATZAVARA
19 h Jardí de l’Arxiu Municipal
Un viatge musical per la música tradicional, el pop-rock i els clàssics
(1) Cal reserva d’entrada.
Organitzat per la Coral Atzavara

Divendres 4 de setembre
música

NIT MUSICAL: CONCERT DE JAZZ I DIXIELAND
22 h Parc del Castell
Actuació del grup Moby Dixie
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
(1) Cal reserva d’entrada
Entrada per la porta del carrer Ponent

Dissabte 5 de setembre
cinema

CINEMA A LA FRESCA
21 h Parc de Can Campassol
Projecció del film Mascotes 2
23 h Parc de Can Campassol
Projecció del film Puñales por la
espalda

Organitzat per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar
(1) Cal reserva d’entrada
Entrada per la porta del carrer
de Mar

Diumenge 6 de setembre
música

CONCERT DE SARDANES
20 h Parc de Can Campassol
A càrrec de la cobla Principal de Llobregat
Aforament limitat
Organitzat per l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina

Divendres 11 de setembre
música

CONCERT DE SARDANES
20 h Parc de Can Campassol
A càrrec de la cobla Ciutat de Granollers
Aforament limitat
Organitzat per l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina

Dissabte 12 de setembre
lectura

XERRADA, PRESENTACIÓ DE LLIBRE I DOCUMENTAL DE MUNTANYA
19 h Jardí de l’Arxiu Municipal
Presentació del llibre La montaña y la vida a càrrec del seu autor, Victor Riverola i Morera.
Organitzat pel Grup Excursionista Malgratenc

Diumenge 13 de setembre
música

lectura

CONCERT DE SARDANES
20 h Parc de Can Campassol
A càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa
Aforament limitat
Organitzat per l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina

Dissabte 26 de setembre
MAR DE POESIA
19 h Jardí de l’Arxiu Municipal
Recital de poesia
A càrrec de diferents rapsodes locals i convidats.

La situació sanitària actual causada per la COVID-19 fa que s’hagin d’adaptar
les activitats i alhora canviar l’organització dels actes culturals.
Mesures de seguretat
• Les portes s’obriran una hora abans de l’inici, per evitar aglomeracions.
• Les entrades i sortides es realitzaran de forma esglaonada i
amb accessos independents.
• És obligatori l’ús de mascareta.
• La distància física serà de 1,5 metres.
• Els espectadors han de restar asseguts durant tot l’acte.
• Cal fer cas de les indicacions dels organitzadors.
• Cal minimitzar els contactes socials.
• No es permetrà l’accés a persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19, o bé les que hagin estat en contacte
directe amb algú confirmat positiu. S’apel·la a la responsabilitat
individual.

(1) Informació sobre la reserva d’entrada
Donada la necessitat de limitar l’aforament, cal fer reserva d’accés a través de la plataforma Entràpolis
fins al dia abans de l’acte, sempre i quan hi hagi places disponibles. La reserva es pot fer de dues maneres:
1) Entrant al lloc web, www.entrapolis.com, o bé al web municipal de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar (www.ajmalgrat.cat) i buscant els actes del cicle Pinzellades culturals d’estiu a la plataforma.
2) Descarregant l’aplicació Entràpolis al dispositiu mòbil d’Android o Apple i buscant els actes del
cicle Pinzellades culturals d’estiu a l’aplicació.
Per reservar entrada cal registrar-se a la plataforma amb el nom i cognoms de l’usuari, un correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte en cas d’urgència.
Per qualsevol dubte o consulta sobre la reserva d’entrades es pot contactar amb la Regidoria de Cultura al 667 182 504.

