
 

 

 

SORTIDA CULTURAL 

EL MAGO POP – NADA ÉS IMPOSIBLE 

 

Data: Divendres 4 de novembre de 2022, 20.00 h.  

Lloc: Teatre Victòria, avinguda Paral·lel número 67 de Barcelona. 

Inscripció: Al web www.cetim.cat o bé a l’a/e cetim@cetim.cat. Data límit el 3 d’octubre (la 

companyia ens demana confirmar la quantitat d’entrades abans d’aquest dia per poder gaudir 

de preu de grup). 

Preu: 45 € per persona, inclou entrada i autobús d’anada i tornada des de Manresa (sense la 

col·laboració del Col·legi, l’entrada tindria un cost de 74,52 €). 

 

Sortida a les 18.00 h amb autocar de la Plaça Espanya de Manresa (parada dels autocars 

de la comarca). 

L’espectacle comença les 20.00 h i té una durada de 1,5h. a l’arribar a Barcelona tindrem 

temps de poder fer mos, doncs arribarem a casa tard!  

Un cop finalitzat es retornarà cap a Manresa.  

 
 

NADA ÉS IMPOSIBLE 

Antonio Díaz, El Mago Pop, fa l'última parada a Barcelona abans 

de la gira internacional amb l'espectacle que es podrà veure a 

Broadway. Viu l'adaptació Broadway Edition i descobreix 

il·lusions inèdites i jocs mai vistos que ja han deixat sense 

paraules a més de 2 milions d'espectadors. NADA ES IMPOSIBLE 

és l'espectacle amb què Antonio Díaz, El Mago Pop, sempre ha 

somiat i que vol portar al voltant del món. 

En aquesta edició especial que es veurà a Broadway aborda el 

repte de superar-se a si mateix, enlluernant al món a través d'un 

muntatge on ens proposa un viatge per l'extraordinari ple de diversió, sensibilitat, sorpresa, ritme i 

emoció. Un espectacle de gran format comparable amb els grans musicals de Broadway i els big 

shows de Las Vegas. 

Si amb LA GRAN ILUSIÓN es va convertir en l'il·lusionista més taquiller del món, amb NADA ES 

IMPOSIBLE ha aconseguit ser l'artista espanyol que més entrades ha venut durant els darrers cinc 

anys i l’any 2020 es va convertir en l'espectacle més vist del món. 

https://www.cetim.cat/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=932eb78b-c3ce-4779-b29c-80bbafdd836e&Idioma=ca-ES&IdReg=391
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