
Mesures de prevenció de la COVID 19 

Programació espectacles “Mataró, circ al casal!” al 

Casal Aliança Mataró 

Organització: CIRCulant i Aliança Mataró Amb el Suport: Ajuntament de Mataró  

 

Novetat: Codetickets i cadira reservada 

La venda d’entrades es fa amb la plataforma, codetickets, que adjudica entrada numerada i 
segons unitat familiar. La primera vegada que es faci compra per codetickets caldrà donar-se 
d’alta, una acció àgil que facilitarà la comunicació de ràpida amb el comprador/a en cas 
necessari. 
La taquilla del teatre serà oberta des d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.  
 

Entrada digital 

Es mostrarà l’entrada en format digital a l’acomodador/a i es validarà per sistema en línia. 
No es facilitarà ni recollirà entrada en paper. 
 

Entrada esglaonada 

La Sala Casal Aliança estarà oberta amb suficient antelació per garantir una entrada 
esglaonada amb entrada única pel carrer Bonaire, 25.  
Amb un aforament de 300, s’ha habilitat un màxim de 150 cadires. Hi haurà un total de 15 
files. Consulta més avall  el lloc i l’horari d’accés segons la teva entrada. 
Serà necessari arribar al teatre seguint les següents indicacions. En cas contrari, no es 
garanteix el seient escollit en el moment de la compra. 
 

Horaris  

En la vostra entrada se us informa de l’horari d’accés segons fila. 
Les persones amb mobilitat reduïda i d’altres necessitats especials accediran al Casal Aliança 
per la porta principal 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle. 
A continuació accedirà la resta del públic, respectant l’horari per files indicat segons  
 

Seients de la fila 1 a 7 20 minuts abans de l’inici de l’espectacle  

Seients de la fila 8 a 15 
 

10 minuts abans de l’inici de l’espectacle 
 

 

Sortida esglaonada 

La sortida també serà esglaonada i per dos accessos per evitar aglomeracions segons: 
 

Seients de la fila 1 a 7 Sortida per carrer Muralla dels Genovesos  



Seients de la fila 8 a 15 
 

Sortida per carrer Bonaire 
 

 

Mesures de prevenció del Teatre i organització 

La Sala Teatre Casal Aliança segueix els següents protocols sempre d’acord amb la normativa 
vigent: 

 Desinfecció de tots els espais. 
 A l’entrada hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
 L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat 

requerides. 
 Aforament numerat. El mapa de butaques s'ha configurat perquè hi hagi distància 

de seguretat entre espectadors/es o entre persones d'un mateix nucli. 
L'aforament està subjecte a canvis segons la normativa vigent Covid19. 

 L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. 
 L’entrada es mostrarà en format digital i serà validada en línia. No es facilitarà ni 

recollirà entrada en paper.  
 S’habilitaran diferents accessos i sortides per tal de no produir aglomeracions de 

persones. 
 
 

Mesures de prevenció individuals 

Tota persona que accedeixi a l’equipament Casal Aliança i a l’activitat organitzada per 
CIRCulant i Aliança Mataró, caldrà que compleixi els següents protocols sempre d’acord amb 
la normativa vigent: 

 És obligatori portar mascareta. Cal que, tant tu com els teus acompanyants, 
vingueu amb mascareta. Aquesta és obligatòria per a majors de 6 anys. I que us la 
mantingueu posada abans, durant i després de la funció.  

 Mantingueu en tot moment la distància de seguretat amb la resta 
d'espectadors/es, a les entrades i les sortides. 

 L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà 
seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal d’organització. 

 Serà necessari arribar als espais de representació amb antelació per facilitar 
l’entrada esglaonada. En cas contrari, no es garanteix el seient escollit en el 
moment de la compra. 

 Porta l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper. 
 Utilitzar el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada. 

 Si penses que pots tenir símptomes del Covid-19 o has estat en contacte amb 

algú diagnosticat del virus en els últims dies, per salut i precaució queda’t a casa.  

 

 

Contacte de l’organització:  

Tfn 616 504 410   www.circulant.cat  circalcasal@circulant.cat    Jordina Blanch  

http://www.circulant.cat/
mailto:circalcasal@circulant.cat

