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10431 BARBACOA I POCAPENA, DOS...  
 
Presentació  
Es tracta d'un espectacle d'animació:la versió reduïda d' Un 
somni de pirates. Aquesta versió consta de dues parts: la 
primera, més teatral on s'hi presenten els personatges i s'hi 
exposa l’argument. La segona part es desenvolupa amb la 
col·laboració de tots els nens/nenes que fins ara havien fet 
d'espectadors. Es tracta de fer-los partícips, a través de jocs i 
cançons, de la nostra aventura per cercar el misteriós tresor de 
Barbanegra.  
 
DURADA: és d'aprox. 45 minuts  
 
Adreçat a : 
Públic familiar amb nens/nenes d'entre 4 i 10 anys.  
 
Argument de l'obra  
Els nostres dos pirates: el Capità Barbacoa i el seu grumet Poca-
Pena, són dins el seu vaixell Temut a punt de partir a la recerca 
del tresor, mapa del qual el Capità acaba de robar al temible 
Barbanegra. Abans d’emprendre la travessia per cercar el 
preuat botí se'ls planteja un petit entrebanc: no tenen 
tripulació. Necessiten una ferma tripulació de grumets que els 
ajudin en aquesta aventura, és aquí quan recluten a tots els 
nens i nenes que hi estiguin interessats. Un cop a bord del 
vaixell el primer que cal fer és la formació dels nous pirates. 
Hauran de presentar els respectes al capità, aprendre la 
salutació entre els pirates i finalment superar la prova 
intel·lectual. Un cop formats inicien el viatge però cal que 
tothom hi vagi amb el seu propi vaixell, així que mitjançant un 
altre joc construïm un vaixell de paper per a tothom. Un cop 
llest ja podem arriar les veles i salpar. L’aventura per mar 
comença, s'hauran de sortejar diferents perills com una roca 
enmig de l’oceà, una tempesta de llamps i trons i una forta 
ventada. Tot plegat fa que poc a poc el vaixell quedi malmès fins 
al punt que s'enfonsi. Però no està tot perdut, de les pitjors 
desgràcies sempre se’n treu alguna cosa.... 
  
Característiques de l'espai  
L'animació és pot realitzar en espais tant exteriors com 
interiors. L'espai mínim seria de 4x2 metres.  
 
Elements auxiliars: necessitats tècniques  
En cas de fer-se en un espai exterior: dos micròfons de d'orella 
amb l'equip amplificador corresponent. No requereix 
d'il·luminació específica.  
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10436 HISTÒRIA D’UNA DEIXALLA 
 
Presentació  
És un espectacle teatral dirigit a un públic infantil en l'àmbit 
familiar i/o educatiu. L'objectiu principal és fer una crida a la 
necessitat de preservar el medi ambient i la vida, en contra d'un 
model consumista radical que s'imposa dins la nostra societat. A 
través de l'humor és posen de manifest valors tan actuals com 
és la consciència ecològica; però també d'altres com la lluita per 
la llibertat i l'expressió de les idees, el respecte pels altres i, 
sobretot, per un mateix.  
No és un espectacle pròpiament de clown encara que utilitza 
recursos d'aquest. És una història narrada per dos 
escombriaires, Pala i Escombra, que volen descobrir als ulls dels 
nens tot un món amagat dins un cubell d'escombraries. La 
narració, el joc, les titelles i l'esquetx formen part d'Història 
d'una deixalla.  
Durada :(aprox. 40,50 min.) pot variar segons la implicació del 
públic, ja que el joc i la participació dels nens formen part del 
muntatge.  
 
Dirigit a: mes de 5 anys.  
 
Sinopsi  
Història d'una deixalla explica la lluita d'una joguina que es nega 
a acceptar un destí manipulat per les lleis del mercat i que la 
condemna a convertir-se en deixalla. Ella vol entendre perquè la 
societat s'entesta a llançar-la al cubell de la brossa. Es troba 
davant un dilema existencial que la farà créixer fins adonar-se 
que té veu pròpia i que aquesta veu pot ser escoltada. En el seu 
camí Mister Dòlar provarà de comprar-la amb afalacs dolços, 
serà instruïda per un general sense escrúpols que vol ocupar el 
planeta amb pudor i brutícia, un metge sonat li extirparà el cor... 
cap d'ells, però, aconseguirà que la seva petita revolució vagi 
endavant i que les orelles del món escoltin les seves paraules.  
 
Fitxa tècnica  
Espai: Exterior o Interior / 6 x 4 metres  
Equip de so: taula amb dos entrades de micro i CD, amplificador 
corresponent + dos micròfons d'orella (en cas de fer-se en espai 
exterior)  
No requereix una il·luminació específica  
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10442 EL VIATGE EN GLOBUS 
 
Definició  
Conte musical i narrat a través de la paraula, el so i la imatge. 
Explora el món dels sentits en contacte amb els elements de la 
natura que pertanyen a l’univers celeste. Música en directe.  
La durada és de quaranta minuts.  
 
Adreçat a  
Un públic familiar amb infants d’edats compreses entre tres i 
vuit anys. També va dirigit als programes escolars d’educació 
primària i educació especial.  
 
Sinopsi del conte  
La història explica l’aventura d'en Quim el dia del seu aniversari. 
En Quim no és un nen com els altres; la seva mida, igual a la 
d’un cigró, el fa diferent i li crea un munt de dificultats. Per 
celebrar els seus cinc anys els pares d'en Quim el porten al parc 
d’atraccions. Allà li compraran un globus vermell que, sense 
voler, l’enlairarà cel amunt. En Quim es veurà inmers en un 
viatge inesperat. El globus el porta més enllà dels límits de la 
ciutat fins el bosc on hi coneixerà les penes d’un Ocell extraviat. 
Pujarà fins on viuen els Núvols i conversarà amb ells. Aprendrà 
que les gotes de pluja són més necessàries del que ell creu. 
Voldrà fer-se amic del Vent i arribar a entendre per què sempre 
està tan sol. Finalment, cansat de viatjar, demanarà ajut al Sol 
per tornar a casa però haurà d’esperar que es faci de nit i 
demanar consell a la Lluna. Aquesta el farà jugar amb els Estels i 
agafant-se de la cua d’un estel fugaç baixarà altra vegada a la 
terra amb els seus pares, on acabarà bufant les espelmes del 
seu aniversari.  
 
Característiques de l'espai  
Un escenari de mida mínima: 6x4m. És un espectacle idoni per 
sales petites que facilitin la proximitat i intimitat amb 
l'espectador.  
 
Elements auxiliars: necessitats tècniques  
So : Taula amb quatre entrades de micro. 2 micros d'orella. 
Dos micros amb el seu peu corresponent. Monitor.  
Llum: el que disposi la sala  
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10445 L'OCELL DE COLORS 
 
PRESENTACIÓ  
Es tracta d'un espectacle d'animació amb música en directe.  
La Chus és una rodamon que ha perdut el seu ocell de colors i 
demanarà l'ajut dels nens i nenes per recuperar-lo. Aquests 
hauran de bufar molt fort fins fer xiular la flauta màgica, que és 
l'unica cosa capaç de fer-lo tornar. En agraïment la Chus 
explicarà als nens el conte de la Miranda amb l'ajuda dels seus 
amics: el Pitus, el Tono i la Nani,uns músics de carrer que 
sempre l'acompanyen.  
La Miranda és una nena petita que un dia va decidir marxar de 
casa i fotografiar el món per regalar-lo a la seva mare. Durant el 
seu particular viatge coneixerà pobles de tota mena on s'hi 
canten i ballen cançons . A través del relat i de la música 
aquests personatges faran ballar els nens tot jugant amb la seva 
imaginació.  
La durada és d'aproximadament 45 minuts  
S'adreça a un públic infantil/familiar amb nens/nenes d'entre 2 i 
10 anys.  
SINOPSI DE L’OBRA  
La Miranda és una nena molt petita que viu amb la seva mare 
en una casa vella i atrotinada. La Miranda passa moltes estones 
sola perquè la seva mare ha de treballar tot el dia fóra de casa. 
A la Miranda li agrada molt llegir contes però especialment li 
agrada un que parla del món i de tots els pobles que l'habiten. 
La Miranda un bon dia se n'adona que la seva mare no ha sortit 
mai de les quatre parets que són casa seva i llavors decideix fer-
li un regal: portar-li el món a casa. Agafa la vella màquina de 
fotografiar del seu avi i se'n va a rodar pel món. El primer poble 
on arriba és molt alegre i divertit on passen tot el dia ballant la 
molungua; després coneixerà un poble d'elefants tristos perquè 
tot ho veuen de color gris, la Miranda els ensenyarà a divertir-se 
amb la cançó-joc "mireu allà dalt..."; amb la Margarideta 
aprendrà a fer-se passar el mal de peu i el mal de panxa tot 
ballant el peu polidor; en un altre poble, on hi fa massa calor 
haurà de fer ploure un núvol gros i gandul; i finalment farà 
rodar les astes d'un vell molí que l'ajudarà a tornar a casa amb 
el tren de colors.  
Un viatge a través de la imaginació per passar una estona 
divertida.  
FITXA TÈCNICA  
Espai: exterior/interior, ampli per ballar amb els nens, escenari 
6 x 4 metres,  
Equip de so: taula amb quatre entrades per micro, lector de cd, 
altaveus, 1 micros de solapa/orella, 3 micros amb peu.  
No requereix una il·luminació específica  
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10447 EL MEU AMIC EL DRAC 
 
Presentació  
El meu amic el Drac és un espectacle que combina música, 
contacontes i titelles. Està basat en la cançó del Puff i narra 
d'una manera senzilla i directe la importància de l'amistat i la 
companyonia.  
Té una durada aproximada d'uns quaranta minuts  
Va dirigit a un públic a partir de 2 anys  
La durada és d'aproximadament 40 minuts  
S'adreça a un públic infantil/familiar amb nens/nenes d'entre 2 i 
8 anys.  
 
Sinopsi  
El Puff, és un Drac que es troba sol perquè tothom té por d'ell. 
Només la mirada inocent del nen és capaç d'oferir-li la seva 
amistat. Plegats viuen moltes aventures i s'ho passen molt bé. 
Però la vida ens obliga a créixer i això fa que deixem enrere els 
jocs per atendre altres inquietuds. Això és el que ens passa als 
humans però no és així en el món dels Dracs. El nen es fa gran i 
poc a poc va oblidant l'amistat que l'unia al Puff. Aquest conte 
tindria un final ben trist sinó fos per l'ajuda del Cargol que 
havent narrat tota la història convida els nens a buscar una 
solució perquè el Drac no es torni a quedar sol.  
 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior / 3 x 4 metres  
Equip de so: taula amb dos entrades de micro i CD, amplificador 
corresponent + dos micròfons d'orella  
No requereix una il·luminació específica  
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10451 LA BARRAQUETA DELS CONTES 
Presentació  
Hi ha quatre barraquetes diferents: tardor, hivern, primavera, 
estiu.  
Cada Barraqueta està dedicada a una estació de l’any i s’hi 
combinen cançons, poemes, dites, contes i titelles.  
Durada:  40 min. 
Adreçada a: un públic entre 2 i 8 anys  
 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior / 4x3 metres  
Equip de so: taula amb dos entrades de micro i CD, amplificador 
corresponent + dos micròfons d'orella  
No requereix una il·luminació específica  
 

10453 LA  DRAGONA BUFALLETRES 
 
Presentació  
Espectacle que combina teatre, titelles i música en directe  
El nostre Jordi haurà d’enfrontar-se a una dragona molt peculiar 
que ha fet desaparéixer les lletres dels contes.  
El valent cavaller i la jove princesa Rosalinda faran tots els 
possibles per mantenir viva la llegenda  
Durada  40 min. 
Adreçada a: un públic entre 2 i 10 anys  
 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior / 4x3 metres  
Equip de so: taula amb dos entrades de micro i CD, amplificador 
corresponent + dos micròfons d'orella  
No requereix una il·luminació específica  
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10455 MARRAMEU TORRA CASTANYES 
 
Presentació  
Marrameu torra castanyes és un espectacle que combina 
música, màscara i titelles. Està basat en la cançó popular i 
l’objectiu principal és explicar la tradició de la festa de la 
Castanyada a través dels seus personatges. També treballem 
tots els aspectes que envolten la tardor, època en que celebrem 
la festa. Tot plegat agafant com a fil narratiu una història 
d’amor entre el Marrameu i la Marrameua.  
 
Durada: aproximada d’uns 40 minuts  
Adreçada a: un públic a partir de 2 anys  
 
Sinopsi  
El Marrameu és un gat de camp, melancòlic i despistat, que viu 
a casa la María Castanyera. És temps de tardor i la castanyera 
està atrafegada collint castanyes per anar a vendre-les a la 
ciutat. Al Marrameu la tardor li fa venir son i un follet 
entremaliat ho aprofita per gastar-li bromes i fer-li ballar el cap. 
Així passen tot el dia fins que arriba la Marrameua dins una 
caixa de cartró. La Marrameua ve de la ciutat i de seguida que 
es troben amb el Marrameu s’enamoren. A partir d’aquí 
comença la història d’amor dels dos gats i el seu intent 
desesperat per estar junts.  
 
Espai i necessitats tècniques  
Espai: Interior / 3 x 4 metres  
Equip de so: taula amb dos entrades de micro i CD, amplificador 
corresponent + dos micròfons d’orella  
No requereix una il•luminació específica  
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10456 PALLASÍA 
 
Presentació  
Pallassía, és la trobada del clown amb la filosofia. El pallasso 
neix de la mirada innocent de l'infant que descobreix el món, 
pel qui no existeixen les normes i tot és possible. El filòsof és 
com un nen que contínuament es fa preguntes sobre la vida, 
sobre ell mateix, sobre la nostra relació amb els altres...Amb 
aquest espectacle volem acostar als nens l'univers filosòfic a 
través d'un personatge que els és molt proper: el clowm.  
 
Dirigida a: un públic a partir de 5 anys  
 
Sinopsi  
La Flor és una pallassa a qui li agraden les paraules, però a 
vegades les paraules són més enrevessades del que voldríem i 
per això tenim l'ajut del diccionari. Però hi ha paraules que amb 
diccionari i tot resulten confoses. Hi ha paraules que només 
podem entendre amb la pròpia experiència. La Flor troba la 
seva imatge en un mirall i això li crea una pregunta: Qui sóc jo? 
A partir d'aquesta pregunta li'n sortiran moltes més i això la farà 
patir. Però amb l'ajuda d'un mico i de la màgia del teatre 
iniciarà un viatge en el que descobrirà que la saviesa i la 
ignorància van en direccions oposades, que a la vida hem 
d'aprendre a triar i que tots els nostres dubtes els hem de 
resoldre a poc a poc.  
 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior / 3 x 4 metres  
Equip de so: taula amb CD, amplificador corresponent  
No requereix una il·luminació específica  
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10503 ELS COBERTS DE PLATA 
comèdia plena de sorpreses i bon humor, basada en uns apunts 

del mestre Ezequiel Vigués “Didó” de l’any 1937 amb el mateix 
títol i que ell havia portat a escena amb la seva companyia de 
titelles per arreu de nostra geografia . 
Nosaltres us oferim una nova versió quasi 75 anys desprès. 
 La tècnica que fem servir es la de titelles sobre taula, 
manipulació directa amb un polsim de titella de guant. Una 
tècnica diferent si mes no a l’original amb la que es va estrenar 
l’obra. 
En aquest espectacle us oferim les aventures de  la eterna lluita 
del be i el mal, del que esta ben fet i el que no ho esta. 
Durada 1 hora ,Totes les edats. 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
No requereix una il·luminació específica  

10505 LA VERITABLE HISTÒRIA DEL REI QUE 
TENIA EL NAS VERMELL 
Una vegada n’era un rei que tenia el nas vermell.... 
Aquest rei té el nas vermell de tant de beure vi. Vol casar la seva 
filla; la princesa Rosor amb l’home que li porti el millor vi. La 
princesa serà obligada a casar-se sense amor per l’egoisme del 
seu pare, Realment a qui estima la princesa es a un pobre 
trobador…… 
Aquesta obra a mes d’entretenir i ser divertida, ens ensenya 
que a la vida cal respectar els sentiments dels altres. Una 
història basada en un conte popular. 
Durada: 1.aprox.,Totes les edats 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
No requereix una il·luminació específica  

10508 PETITS FOURS 
Els “Petit-fours” són preparacions de pastisseria i confiteria molt 
diverses, que tenen en comú la seva mida reduïda i que es 
mengen d'un mos.. 
El nom es remunta al segle XVIII, quan els forns es construïen 
d'obra, de manera que la cocció de les peces més petites tenia 
lloc à petit four (a forn petit) és a dir, amb el forn pràcticament 
apagat. es considera com un petit four, els bombons, confits, 
massapans, pralinés i fruites confitades, també les pastes 
salades, pràcticament obres d'art en miniatura i es solen servir 
tradicionalment en còctels, aperitius, berenars, o prenent tè o 
cafè. 
Aquesta obra es precisament això petites histories que poden 
endolcir o treure l’amargor de lo quotidià per uns minuts. 
Durada: 1.aprox. 
Més de 13 anys i públic adult 
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10481 PALLASSADES 
 
Aventures plenes de màgia, on tot és possible perquè les coses 
mai són el que semblen. Aquests pallassos, amb les seves 
pallassades, ens expliquen històries del tot esbojarrades. 
Consisteix en 30 minuts de parodies i 30 de cançons, tenim 
parodies per fer tres espectacles. 
 
Durada 1 hora aprox. 
De 3 a 12 anys 
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
No requereix una il·luminació específica  

10485 CONTE DE NAS 
 
L’espectacle Contes de nas ha estat creat per als més petits. 
Sense perdre l’essència del pallasso, fem un espectacle més 
visual en el qual representem diferents contes tradicionals i on 
la música és també un element molt important, ja que en molts 
moments la narració va acompanyada de cançons durant les 
quals els nens podran participar cantant amb nosaltres.  
 
Durada: 40min.aprox. 
DE 1 a 4 anys. 
 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
No requereix una il·luminació específica  

10016 PETITA HISTÒRIA DE LA MÙSICA 
 
Un espectacle ple de màgia, emoció, humor i tendresa, on 
d’una forma amena es fa un repàs de diferents aspectes de la 
música com els instruments, els grans compositors universals, 
les notes, el ritme i la capacitat d’emoció que té la música 
clàssica, entre d’altres. 
 
Durada: 1hora.aprox. 
DE 6 a 12 anys. 
 
Fitxa tècnica  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
No requereix una il·luminació específica  
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10490 MAGIA BABY 
Especialment dedicada per als mes petits. 
Una màgia envolvent, senzilla, gesticulada però sobretot 
tendre. 
Màgia per sorprendre, amb animals, colors, globoflèxia,… i  
moltes sorpreses! Tot per que ells siguin els protagonistes. 
Durada: 30 min. Aprox. 
De 2 a 6 anys 
Espai: Interior  4x3 metres 

10492 MAGIA INFANTIL 
A partir de los 7 anys els nens/es veuen les coses d’una altre 
manera, comencen a creure en les coses mes extraordinàries, la 
màgia es la seva autentica fantasia.  De 9 i 10 anys  s’ha de 
contrarestar amb una màgia de qualitat i sorprenent. Espectacle 
on ells es veuen identificats i poden participar i gaudir 
plenament. 
Durada: 45 min. Aprox. 
+ de 7 anys 
(Adaptació escoles primària) 

10494 MAGIA DE GRANS IL.LUSIONS 
Si realment vols sorprendre i ser sorprès, si vols comprovar en 
primera persona si el que es veu a la televisió es real i tant cert 
com estar al davant, ara ho pots tenir en exclusiva! 
El Mag tallat per la meitat, la ajudanta travessada per mes de 20 
paraigües, o reduïda a un petit cub,….i moltes il·lusions mes, 
són les que poden passar  en aquest espectacle. 
Durada: 45 min.Aprox.  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres . 

10497 MAGIA DE SALÓ 
Espectacle amb diferents versions: 
La primera, es una màgia familiar, per a tots els públics i amb 
efectes molt llampants i cridaners; transformació, escapisme, 
son alguns dels elements que trobareu. 
L’altre versió, son els mateixos elements però amb un 
personatge al mes pur estil Showman. Versió amb molt 
d’humor. 
1’10h.aprox.,Adaptació per a totes les edats.  
No requereix una il·luminació específica  

10500 MAGIA, UN TALLER PERFECTE 
Taller exclusiu dedicat a la màgia de prop, per que puguis 
endur-te la màgia sempre a la butxaca. 
Respostes als secrets millor guardats en exclusiva perquè puguis 
sorprendre als teus amics i familiars. Explicacions teòriques i 
tècniques aplicades als jocs que realitzen grans mestres. 
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10542 MES A PROP…IMPOSIBLE! 
És un Espectacle de Màgia Close-Up (màgia d'aprop), els jocs 
succeeixen a un pam del vostres nassos, tot sembla impossible, 
tan aprop que el record de la màgia que contemplareu 
perdurarà molt de temps a la vostra ment. 
Els jocs amb cartes són els protagonistes d'aquest espectacle, 
on la proximitat és absoluta, el contacte intens i, a voltes, el joc 
sembla fet especialment per a vosaltres com a únics 
espectadors. 
Veritablement és ... Màgia a la Carta !! 
Durada: 60 min. Aprox. 

10539 PLORARÀS ...  DE RIURE !! 
Espectacle de Màgia de Saló i Màgia Còmica. 
Tothom que ha vist aquest espectacle ha acabat igual...  plorant 
de riure !! 
És un espectacle que barreja màgia i humor, el mag implica en 
tot moment al públic i aquest sempre és l'objectiu dels jocs 
màgics... tot però, d'una manera agradable i respectuosa, fent 
passar una estona inoblidable a qui ha assistit al show. 
Coloms, mocadors màgics, cartes, foc i altres il·lusions es donen 
la mà a “PLORARÀS ...  DE RIURE !!" 
Caracteristiques 
Equip de so 350W (si en disposa) 
Llums per petits espais (si en disposa) 
Llums per a grans espais (no en disposa) 
Espectacle adaptable a molts espais, necessita un d'espai mínim de 3 
x 2m. 

10532 MAGIA ACTUAL 
Una màgia diferent, actual, dinàmica, visual i molt participativa 
amb el públic. 
Els espectacles estan  ambientats en el temps d’avui tan la 
vestimenta, els colors i la música. 
 

-- MÀGIA PER ESCOLES 
Anem al vostre centre a portar la nostra màgia, a riure tots 
plegats i a gaudir de l'espectacle que millor s'adapti al que voleu 
oferir. 
Màgia d'Escenari per una festa de fi de curs o celebració 
especial, Màgia de Saló per fer a cada classe, o bé Màgia Close-
Up (de proximitat) per realitzar a grups petits. Tenim la màgia 
que vulgueu. 
1’h.aprox.,Adaptació per a totes les edats.  

12.ESPECTACLES-MÀGIA 
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Nº 
CODI 

NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

10520 
(60 min.) 

 
 
 
-- 
10523 
(90min.) 

 
 
 

MAG INFANTIL 
L’espectacle té com objectiu que els nens interactuïn amb la 
màgia, riguin i es diverteixin, i tot això canalitzat amb diversos 
efectes màgics que no requereixen muntatges aparatosos ni 
complexos. 
Tots els efectes són molt visuals i estan especialment pensats 
per als nens, diferents en la seva concepció de la màgia que en 
el cas dels adults, encara que en alguns jocs els pares també 
ajuden als nens i així es crea una complicitat molt divertida. 
 
1Format petit 
Durada: 60 min. Aprox.  
2Format gran 
Durada: 90 min. Aprox. 
De 4 a 12 anys. 
 

10525 SOMNIS 
Somnis transporta l’espectador a un món on és difícil delimitar 
la frontera entre realitat i somni. L’absurditat humorística es 
mescla amb el més pur lirisme. Somnis emociona l’espectador 
combinant diferents disciplines escèniques com teatre, ball, 
poesia o màgia convertint-lo en  l’espectacle TOTAL. 
 
Durada:55 min. Aprox. 
Per a totes les edats 
 

10528 ENIGMES 
Enigmes pretén trencar amb el clàssic mag de frac i barret de 
copa. El segle XXI dóna pas a una nova generació de mags 
inconformista amb el passat. Enigmes consta d’una seqüència 
de sorpreses que deixaran bocabadats a totes les edats. 
Preparat per veure màgia modernitzada a la nostra era? 
 
Durada:55 min. Aprox. 
Per a públic familiar 
 

13.ESPECTACLES-MÀGIA 
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Nº 
CODI 

NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

11087 FESTA INFANTIL 
 
Espectacle d'animació infantil, amb música en directe i molta 
diversió.  La "Bajoqueta" i el "Sinyor Pebrots", arriben per 
muntar una festa, plena de balls i cançons.  
   
Ideal per a festes majors, de barri, escoles, festes privades, .... 
   
Altament participatiu, tant per als nens i nenes, com per als 
acompanyants.  
   
Aquest espectacle també l'adaptem per a llars d'infants i 
escoles bressol, amb repertori de balls i cançons, especials per 
als més petits.  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
 

10553 
(F.Petit) 
 
 
 
 
-- 

10557 
(F.Festa) 
 

EL TRENET 
Espectacle infantil creat especialment per als nens de 0 a 3 
anys, en el qual tots els detalls s'han estudiat acuradament per 
tal d'aconseguir un ambient on els menuts es sentin tranquils, 
relaxats i puguin així gaudir de la representació. 
En efecte, tots els elements de l'obra són familiars per als nens, 
la música és suau i tot es proporcionat a la seva edat. 
L’obra molt poc a poc, fins que els infants agafen confiança. A 
partir d'aquest moment la funció es desenvolupa encadenant 
progressivament la música, la màgia, els titelles i l'humor. 
 El fil conductor de l'obra és una simpàtica locomotora, la qual 
es va transformant en diversos elements escènics en el 
transcurs de la representació. D'aquesta manera, la caldera 
esdevé una cadira que fa caure contínuament al nostre 
protagonista, de la xemeneia surten interminables mocadors de 
colors per art de màgia...  
A més d'entretenir,  també és una obra educativa que remarca 
alguns dels aspectes més importants d'aquesta etapa: 

compartir les joguines 
no picar els altres nens 

recollir després de jugar 
l'u, el dos i el tres 
els colors bàsics 
deixar el xumet 

el racó de pensar 
Característiques                            ... 
1Format petit 
Durada: 35 minuts aprox. 
Espai: Interior 
No requereix una il·luminació específica.  
 
2 Format festa 
Durada: 35 minuts aprox. 
Espai: Exterior 4x3 metres.  

14.ANIMACIÓ INFANTIL (escoles bressol) 
JHT LLEURE 
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Nº 
CODI 

NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

10462 1FESTA INFANTIL 
Espectacle de petit format, un 
pallasso amb música en directe i veu 
enllaunada. Amb :Jocs, ball i un divertit final. 
Durada:60min.aprox.  
Espai: exterior 4x4 metres  
No requereix una il·luminació específica  

10471 2FESTA INFANTIL 
Dos pallassos amb música 
enllaunada i veu en directe. 
Final amb fum i dues mànegues 
Inflables de 6 metres que llençan  
confetti i dos globus gegants. 
 
Durada:60min.  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  

10473 3FESTA INFANTIL LA GRESCA 
Dos pallassos i un supermúsic 
tocant en directe. 
Final amb fum i dues màneges 
Inflables de 6 metres que llençan 
confetti i dos globus gegants. 
 
Durada:60min.  
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  

10477 4FESTA INFANTIL (Gran format) 
Dos pallassos i dos supermúsics 
tocant en directe . 
Final amb fum i dues mànegues 
inflables de 6 metres llençant 
confeti i dos globus gegants. 
 
Durada:75min. 
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  

10466 5 FESTA I MÚSICA 
Diversió i molta marxa assegurada, amb divertits gags i cançons 
per riure i ballar sense parar, vine a gaudir de la festa! 
Adaptacions per a totes les edats. 
 
Durada: 60min. 
Espai: Interior /exterior 4x3 metres  
 

15.ANIMACIÓ INFANTIL 
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CODI 

NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

10462 INFLABLE CASTELL 
El Castell inflable consta d'un ampli espai boti boti per saltar i 
jugar. Amb xarxes als laterals. 
Ideal per a tot tipus d'esdeveniments. 

Característiques: 

Mides: Inflable de 5x4x3m. 

Fins a 8 anys. 

10694 
 
 
 

MULTIPISTA 
Estructura inflable multipista d'activitats esportives. 
Els participants, poden desenvolupar múltiples activitats i jocs 
com jugar a: Fútbol, Basket, Handbol , Hockey, etc..  

Una zona delimitada sense cap perill.  
 
Característiques: 
Mides: 3,35x8x1,90m.d’alçada. 

10174 CONILL 2 TRADICIONAL 
Tradicional castell inflable amb forma de conill, té obstacles al 
seu interior i xarxes als laterals. 
 
Característiques: 
Inflable de 5x4x4m.d’alçada. 

10602 BOB ESPONJA 2 
Castell inflable temàtic, amb els personatges de Bob Esponja. 
Consta d'un ampli espai “boti-boti” per saltar i jugar. 
 
Característiques: 
Mides: 6x5x4m.d’alçada. 

10022 GIRAFES 
Castell inflable temàtic, amb girafes, té obstacles al seu interior i 
xarxes als laterals. 
 
Característiques: 
Inflable de 5,5x5,5x4m.d’alçada. 

10633 TOBOGAN 
Inflable on el participants escalen, per desprès llançar-se per la 
rampa. 
 
Característiques: 
Inflable de 6x3x5m.d’alçada. 

16.FESTES- INFLABLES 
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Nº 
CODI 

NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

10597 BOB ESPONJA 1 
Castell inflable temàtic, amb els personatge de Bob Esponja. 
Consta d'un ampli espai boti boti per saltar i jugar. 
 
 
Característiques: 
Inflable de 5,5x4,5x5m.d’alçada. 

10615 CONILL 1 
Inflable amb forma de conill. Ampli espai per saltar i jugar. 
 
 
Característiques: 
Inflable de 4,25x4,25x3m.d’alçada. 
 

10628 COMBINAT DE DOFINS 
Inflable  combinat amb un petit rocòdrom i tobogan, temetitzat 
amb dofins. 
 
Característiques: 
Inflable de 5,5x4x4m.d’alçada. 
 

10187 MÓN MARÍ 
Inflable  de temàtica marina. Combinat d’ obstacles i tobogan al 
seu interior. 
 
Característiques: 
Inflable de 8x8x7m.d’alçada. 
Potència elèctrica 3.000W 
 

10176 PISTA AMERICANA 
Pista americana gegant, amb nombrosos obstacles al seu 
interior. 
 
Característiques: 
Mides: Inflable de 15,3,5x5m.d’alçada. 
Potència elèctrica 3.000W 
 

17.FESTES- INFLABLES 
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Nº 
CODI 

NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

10289 WATER BALLS 
Experimenta la sensació de caminar sobre l’aigua. 
 
 
Característiques: 
Necessari piscina. 
Altura bola: 2m. 

10644 ZORBALL 
Bola transparent en circuit inflable, s’introdueix una persona a 
l’interior i s’intenta seguir un circuit. Inclou una bola. 
 
Característiques: 
Circuit de 15x 10m. Alçada de 3m. 
 

10274 MINI GOLF 
Cinc forats de minigolf inflables. 
 
Característiques: 
Capacitat per 6 persones. 
A partir de 5 anys. 

10269 KARTS A PEDALS 
Circuit inflable de karts a pedals. 
Inclou 3 karts a pedals. 
 
Característiques: 
Superfície: 10x15m. 

10260 CRAZY BIKES 
Circuit  de tricicles CRAZY BIKES, la particularitat d’aquests 
vehicles es que per girar s’ha d’inclinar tot el cos. 
 
Característiques: 
Superfície: 10x15m. 

10254 LASER TAG 
Molt similar al PAINT-BALL, però sense disparar boles de 
pintura, en aquest es substitueix per infrarojos, tant innocu com 
la senyal del comandament del televisor.  
El sistema de joc i puntuacions es poden configurar , visualitzar i 
imprimir els resultats personalitzats. 
Característiques: 
Superfície: 10x15m. 
A partir de 8 anys. 

18.FESTES- ATRACCIONS 
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10427 LLIT ELÀSTIC  
Extra gran i...extra divertit! 
On la idea és fer salts, tombarelles al davant i cap enrere com 
puguis en 2 minuts, saltar més alt que mai! 
OFERTA: 2ª unitat GRATIS!! 
 

Característiques:  
Mides: 4,30m. De diàmetre. 

10294 BRAU MECÀNIC 
Tradicional brau mecànic amb diferents nivells de dificultat. 
 
 

Característiques: 
Mides: 6m. De diàmetre i 3m. D’alçada. 
A partir de 6 anys. 

10679 SURF MECÀNIC 
Taula de surf mecànica amb diferents nivells de dificultat. 
 
Característiques: 
Mides: 6mx4m. 
A partir de 8 anys. 

10658 FUTBOLÍ HUMÀ 
Futbolí humà per a 12 persones, els ancoratges son cintes, per 
fer l’activitat mes segura. 
 

Caracterítiques: 
Mides: 15x8m. Alçada 3m. 

10428 GLADIADORS 
Cada participant es s’alça a sobre d’un pòdium i a l’hora que ha 
d’evitar caure també ha de fer caure al seu contrincant. 
 

Característiques: 
Mides:5x5m. 
Alçada 3m. 

10424 SCALEXTRIC 
Pista digital, on poden competir fins a 6 jugadors. 
Inclou Pit Stop, per a fer les parades a boxes. 
 

Característiques: 
Mides:6x3m. 
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NOM I CARACTERÍSTIQUES FOTO 

10685 
(Petit 
format) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

10689 
(Gran 
format) 

 

GRAN LUDOTECA MULTIJOCS 
Selecció de diversos jocs infantils en format gegant; Lego, 
Jenga, 4 en línea, Dames, Partxis, curses de sacs, Pilotes 
saltarines,... 
 
Característiques:  
Petit format 
6 jocs. 
Mides: 15x4m. I 3m.d’alçada. 
Capacitat per a 10 persones. 
 
Gran format 
12 jocs. 
Mides: 15x4m. I 3m.d’alçada. 
Capacitat per a 25 persones. 

10534 FESTA DE L’ESCUMA 
Música amb escuma per ballar , remullar-nos i passar una 
estona inoblidable, refrescant per a tota la família i en especial 
per a la mainada. 
Disposem d'un canó d'escuma d'última generació que el 
consum d'aigua és molt inferior als habituals, procurant així ser 
el màxim responsables amb el consum d'aigua. 
 
Condicions tècniques: 
Escenari mínim de 5m d'ample x 4m de fondària x 1,5m 
d'altura 
Pressa de corrent 
Pressa d'aigua corrent amb pressió de 2 a 5 atmosferes. 
Diferencial de corrent de més de 30 mA 
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•NOTES: 
-Tarifes 2012-2013- Catàleg 2013v.02 (aquest catàleg anul·la els anteriors, preus vàlids fins al pròxim catàleg). 

-Els preus són sense I.V.A  
-L’ I.V.A actual a aplicar es del 21% . 
-Preus i serveis estan subjectes a disponibilitat. 
-Es recomanable consultar cada cas per poder fer un pressupost personalitzat i a mida. 
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