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LA REGADORA:
Centre Cívic del Besòs i el Maresme

De l’11 al 29 de juliol del 2022

barcelona.cat/ccbesos
FB i TW @ccbesosmaresme
IG @centrecivicbesosmaresme

FESTIVALET

Centre Cívic Besòs (Rambla Prim, 87)

DE CLOWN

ENTRADES

GRATUÏTES

Dimarts 12 de juliol a les 19 h
WOOOOOW!
CIA. LA CHURRY
Deixa’t portar, atreveix-te, enfila’t i cau 
sense paracaigudes! Tot és possible! 
Qualsevol fet pot ser immensament 
important, al·lucinant…wooooow! 
Una experiència que us canviarà la 
vida.

Dijous 14 de juliol a les 20.30 h
SE VENDE
CIA. LA LLEONERA
La Maricruz i la Maricarmen són dues 
dones que ronden els 85 anys i viuen en 
una carpa que van guanyar gràcies a la 
targeta de punts del banc propietari del 
seu antic pis. Són guerreres i no coneixen 
cap límit. Faran el que calgui per millorar 
la seva situació.

Dimarts 19 de juliol a les 19 h
2D2
CIA. PANETTONE BROTHERS
Aquest espectacle se sap com 
comença però no com acaba. Amb els 
Panettone pot passar qualsevol cosa! 
El circ contemporani i l’essència del 
clown es barregen amb números 
d’habilitat, jocs i participació del 
públic.

Dijous 21 de juliol a les 19 h
TRÈS MAGNIFIQUE
CIA PAMBOLI TEATRE
Aquest trio de pallassos és conegut 
arreu del món pel seu número d’esca-
pisme. Però per desavinences, un dels 
components marxa. Quan els altres 
dos se n’adonen que ja no hi és, es 
desesperen perquè no saben com tirar 
endavant l’espectacle.

De l’11 al 29 de juliol
EXPOSICIÓ:
25 ANYS SENSE FRONTERES
Recorregut fotogràfic pels moments més 
emblemàtics de la història de Pallassos 
Sense Fronteres.

tots els públics + 12 anys tots els públics

tots els públics

Dimarts 12 de juliol a les 20 h
Xerrada i visita guiada a l’exposició

Cal reservar
entrada


