
 
 
 

MONTIGALÀ
ARTS 
FESTIVAL... I NO ET QUEDIS SENSE 

EL TEU MOCADOR! 
Del 28 d’abril al 10 de maig
Aconsegueix-lo al C.C. Montigalà

Més info a: 
www.centrecomercialmontigala.com

 

Com arribar-hi?

Hi col·labora

centrecomercialmontigala.com
#mafmontigala

Organitzat per

Parc de Montigalà
B1, B2, B4, B5, B19, B24, M27 i M28

Fondo

Ronda de Dalt sortida 20    C31 sortida 212

* Aparcament gratuït al C.C. Montigalà

Un dia ple de circ, 
espectacles i tallers per a 

tota la família!



Capitan Maravilla
11h - 12h
Capitan Maravilla: el superheroi que 
es riu del perill i el món riu amb ell! 
increïble diversió que et pot canviar 
la vida!

Perkus + Tótem
12h - 13h / 19:30h - 20h
L’Àfrica subsahariana apareixerà en 
forma de titelles i màscares gegants 
que dansen i es passegen al ritme de 
la banda de Perkus.

Tandarica Circus 
13h - 14:30 
Textos i números inversemblants per 
a un espectacle de circ absurd i amb 
un ritme trepidant, per a totes les 
edats i per morir de riure.

Fit Kid
17h - 18:30h
Escola de gimnàstica dansa i 
acrobàcies de Badalona, reconeguda 
a nivell internacional.

La Bella Tour
18:30h - 19:30h
No queden malabaristes, acròbates, 
ni màgia! Només aquests dos 
pallassos i l’herència circense dins 
d’una caixa plena de secrets!

Xarivari Blues
20h - 21h
Circ i molt humor en l’espectacular i 
sorprenent escenografia al ritme de 
la música de The Blues Brothers.

Tallers de circ
 
Els més petits seran artistes de circ per 
un dia! Entre d’altres, podran participar 
als tallers de Maquillatge // Globoflèxia 
// Malabars // Xanques. També podran 
competir al circuit especial de 
monocicles! Tot un equilibri! 

Foodtrucks

Per a gaudir dels millors moments del 
cap de setmana, al MAF hi trobareu 
fantàtiques terrasses amb els millors 
menús saludables! Una festa culinària 
per a degustar el MAF!

I molts altres...

Xocolatada, inflables, música...

Espectacles

Durant tot el dia


