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AQUEST ESTIU, MÉS NOVETATS AL TIBIDABO 
 

• Juliol, mes de la Màgia 
• Espectacle làser de cloenda 
• Nous llits elàstics 
• Tot som nens, nova campanya de promoció 

 
 
 
El Parc d’Atraccions Tibidabo estrena temporada d’estiu amb nova campanya 
de promoció i renova l’oferta cultural convertint el mes de juliol en el “Mes de la 
Màgia”. També s’estrena el nou espectacle de cloenda “Un passeig pel temps” i 
incrementa l’oferta de lleure infantil amb els llits elàstics tematitzats a l’entorn 
del món del circ. 
 
 
Nova oferta cultural. Al  juliol, Mes de la Màgia  

 
El Parc d'Atraccions Tibidabo té la voluntat 
de ser un espai de la ciutat, amb una oferta 
renovada, innovadora, variada i per a tots 
els públics. Dins el marc d'aquesta voluntat 
està preparant el primer mes de la màgia 
que s’estrena tots els caps de setmana de 
juliol, amb el nom TIBIDABO MÀGIC. 
 
El Parc ha realitzat una acurada selecció 
dels mags, amb la col·laboració de La Seca 
– Espai Brossa, que completaran un cartell 
variat i innovador per amenitzar els caps de 
setmana d’aquest juliol. 
 
En total seran quatre mags que actuaran els 
caps de setmana del mes:  
 
 

 
Horaris representacions: Dissabtes i diumenges a les 18h i 19:30h 
Ubicació: Plaça dels Somnis 
Artistes: 
 
Joaquin Matas: FLIPA... QUE FLIPARÀS!! 
Espectacle de màgia infantil on tots els nens i nenes hi podran participar activament. 
Diferents especialitats dins del món de l’il·lusionisme: endevinacions, manipulacions, 
desaparicions i aparicions! 
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Raphael Capri: MAGIACTIVA 
Espectacle familiar apte per a nens d’1 a 100 anys! Un viatge al món de la màgia, de la 
ma de les cartes, el metal·lisme, l’escapisme, les mascotes i molt sentit de l’humor.  
 
Hausson: PERSONATGES 
Divertit espectacle d’il·lusionisme on es podran veure els efectes màgics d’una sèrie de 
personatges, reals i de ficció: Alicia en terra de meravelles, Mary Poppins, Leonardo 
da Vinci, El mag Fu-Manchú.... 
 
Mustache : MÀGIA DE BIGOTIS 
Mag Moustache és un tipus peculiar: jaqueta verda llampant, barret de copa i mostatxo 
en mig de la cara. Arrossega un maletot ple d’estris curiosos i màgics: cordes 
indestructibles, mocadors de colors canviants, espasses...Diversió i somriures!  
 
 
Nou espectacle de cloenda  
 
El Tibidabo també renova els espectacles de cloenda de cara a l’estiu i estrena 
“Un passeig pel temps”, un show innovador de quatre actes que utilitza la 
tecnologia làser per crear emoció, vibració i màgia a través de grans explosions 
de raigs de tots colors i formes geomètriques. 
 
El nou espectacle s’estrena el 7 de juliol i estarà vigent fins el 14 d’octubre. 
 

Horari: Caps de setmana, festius i 
vigílies de festius abans del tancament 
del parc.  
Durada aproximada: 25 minuts. 
Ubicació: A la plaça dels Somnis (nivell 
5) 
 
 
 
 
 
 

Altres detalls tècnics: 
- Quatre projectors Làser tot color RGB d’entre 7W i 14W de potència classe IV 
amb trípodes de suport. 
- Quatre bafles de 500W rms de dues vies amb els seus propis trípodes de 
suport.  
- Tres màquines generadores de fum (3000W) i tres turbines d’impulsió (1,5 
CV). 
- Dos racks de control formats per: taula d’àudio, amplificació i pc informàtic, 
plaques de control OM2000, pantalla de projecció de 340*300 cm, elèctrica de 
tul negre.  
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Obertura de l’atracció “Llits elàstics” 
 
 
 
Aquest estiu també s’han estrenat 
els llits elàstics clàssics, ambientats 
com si es tractés d’un circ, que 
incrementen l’oferta d’atraccions 
infantils del Parc i que responen als 
nombrosos suggeriments del públic 
per recuperar aquesta atracció 
infantil clàssica.  
 
Apta per a nens menors de 140 cm 
d’alçada. 
 
 
 
 

 
 
Nova campanya del Parc:  Missatges principals 
 
“Al Tibidabo tots som nens” - Vivim i compartim moments inoblidables amb els 
nostres fills/es. 
 
“Això s’ha de repetir”  -És un parc proper, accessible per fer una escapada 
qualsevol dia L’abonament familiar TibiClub té un preu molt avantatjós i permet 
repetir l’experiència Tibidabo tantes vegades com es vulgui en un any. 
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Cobertura de la campanya: Barcelona i àrea metropolitana 
Període de la campanya: De juliol 2012 a setembre 2012 
Mitjans de comunicació: 

- TV 
-  Ràdio 
-  Premsa 
-  Exterior: Banderoles, busos, opis 
-  On line: web i XXSS 
-  Presència a Parcs i Jardins 

 
 
 
 
Més info a: 
www.tibidabo.cat 
www.facebook.com/parctibidabo 
www.twitter.com/parctibidabo 


