


Diumenge 6 de desembre

ESPECTACLE DE CIRC
11 h Pista polivalent
A càrrec Circ Petit
Amb l’espectacle CircPàtics
Organitzat per Fundació Xarxa Malgrat de Mar 
(1) Cal reserva d’entrada. Aforament limitat

OFICI SOLEMNE DE SANT NICOLAU 
11 h Església parroquial de Sant Nicolau Amb 
la participació de la Coral Atzavara



CONCERT
12.30 h Parc de Can Campassol

A càrrec In the mood band
Amb l’espectacle Roda el món i torna al born

(1) Cal reserva d’entrada. Aforament limitat

AUTOCINEMA
18 h Aparcament de l’avinguda Verge de Montserrat

Projecció de la comèdia musical a Yesterday
(1) Cal reserva d’entrada. Aforament limitat



Dilluns 7 de desembre

ESPECTACLE DE MÀGIA
11 h Parc de Can Campassol
A càrrec de Set de màgia
Amb l’espectacle Les dues cares
Públic familiar
(1) Cal reserva d’entrada. Aforament limitat

Dimarts 8 de desembre

AUDICIÓ DE SARDANES
11.30 h Parc de Can Campassol
Amb la cobla Mediterrània
Organitzat per l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina



Mesures a complir per al públic assistent:
La distància física de seguretat serà de 1,5 metres, amb una superfície de 
seguretat de 2,5 m2 per persona.
És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.  
Les entrades i les sortides es realitzaran de forma esglaonada i evitant les 
aglomeracions
Els espectadors han de restar asseguts durant tot l’acte . 
Cal fer cas en tot moment de les indicacions dels organitzadors i als senyals 
visuals i sonors
Cal minimitzar els contactes socials, per evitar la multiplicació de possibles 
cadenes de transmissió.
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. 

Accés als actes i aforaments: 
Hi haurà control de fluxos d'accés i de sortida independents. 
Cada espai té un aforament limitat, una vegada arribat al límit establert 
l’espai es tancarà.
Les portes s’obriran una hora abans per tal d’evitar aglomeracions

Aquest any ens trobem immersos en una situació diferent i nova degut a la COVID-19, que 
ha fet que s’hagin d’adaptar i canviar esdeveniments i activitats, així com formes de fer i 
organitzar els actes culturals.



(1) Informació sobre la reserva d’entrada

Donada la necessitat de limitar l’aforament d’espais, cal fer reserva d’accés. Aquesta s’ha de 
fer a través de la plataforma Entràpolis a partir del dia 30 de novembre i fins quan hi hagi 
places disponibles. La reserva es pot fer de dues maneres:

a) Entrant al seu lloc web, www.entrapolis.com, o bé a través de l’enllaç del web municipal 
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (www.ajmalgrat.cat) i buscant els actes del cicle Pinze-
llades culturals de Sant Nicolau a la plataforma.
b) Descarregant l’aplicació Entràpolis al dispositiu mòbil d’Android o Apple i buscant els 
actes del cicle Pinzellades culturals de Sant Nicolau a l’aplicació.

Per reservar entrada és necessari registrar-se a la plataforma amb el nom i cognoms de l’usua-
ri, 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. 



amb el suport de:


