
 

 
CONVERTEIXI  

EL  SEU 
ESDEVENIMENT EN UN 

ACTE INOBLIDABLE.  
 
 

SOPARS D’EMPRESA 
 

ANIVERSARIS 
 

LLANÇAMENTS DE PRODUCTES 
 

CONVENCIONS 
 

INAUGURACIONS 
 

FESTES D’INCENTIUS 
 

JUBILACIONS 
 
 
 



 

externet, 
comunica’t  per un per 

un tub! 

DESCRIPCIÓ: Externet és una instal·lació plena de tubs 
embolicats on tothom podrà jugar a comunicar-se. Hi ha 
unes targetes amb petites frases, embarbussaments o 
textos que es poden adaptar a la temàtica de cada festa 
(Nadal, sant Jordi, Solidaritat, Medi ambient, Esports,…). 
Endevina qui és el teu interlocutor amb el joc de pistes i 
comunica’t per un tub!  
 
ACTORS: 1 o 2 personatges estrambòtics embolicats amb 
tubs amenitzaran la instal·lació comunicant-se amb el 
públic. 
 
FORMATS: 1 Externet de 9 metres de diàmetre amb 24 
tubs de conversa. 2 Externet de 5 metres de diàmetre amb 
12 tubs de conversa cadascun. 1 Externet de 5 metres de 
diàmetre amb 12 tubs de conversa. 
 
EDAT: De 2 a 99 anys. 
 



 

ELS JOCS DE TAULA, 
més de 30 jocs clàssics i d’arreu del món 

DESCRIPCIÓ: Espai amb una gran selecció dels millors i 
més originals jocs de taula, tan clàssics com d’arreu del 
món. 
 
LLISTAT DE JOCS: Awalé, Senet, Dames, Backgammon, 
Dominó, Fanorona, Escacs, Parxís, Oca, Tic Tac Toe, 
Mikado, Tangram Doble, Rummycub, Tanca la Caixa, 
Jenga, Go, Uno, Carcassone, Carcassone caçadors i 
recol·lectors, Colonos de Catán, Trivial, Monopoly, 
Pictionary, Quarto, Quoridor, Serps i Escales, Otello, el Joc 
de la Patum, el Joc dels Castellers, Cartes, Daus i Solitaris 
d’Enginy. 
 
MIDES: Dues carpes de 3m x 3m. 
 
EDAT: A partir de 7 anys i fins als 99 anys. 
 



 

GRAN LUDOTECA DE JOCS TRADICIONALS 
amb més de 30 jocs  

d’arreu del món 
  

DESCRIPCIÓ: Veureu córrer un avi darrera la rutlla, 
aprendreu a fer ballar la baldufa i els més petits ens 
prepararan deliciosos àpats tot jugant a la fireta! Portem 
uns cartells on s’explica com es juga i l’origen de cada joc, 
així que la canalla aprèn a jugar amb jocs de sempre i els 
grans recorden la seva infantesa. Tothom es diverteix i 
participa moltíssim! 
 
LLISTAT DE JOCS: Les anelles, la baldufa, les bales, el 
bilboquet, les bitlles catalanes, els cavallets, la corda de 
saltar, la cursa de sacs, el diàbolo, la ferradura, la fireta, 
les gallines, el hula-hoop, el io-io, el joc de la granota, els 
jocs musicals, els jocs de taula, dominó gegant, mikado 
gegant, la peteca, la pilota, la rutlla, els talons de sabata, el 
teatre de titelles, els tiradors o “tiraxines”, el trompitxol, el 
volant, les xanques, les xapes i la xarranca. 
 
CAPACITAT: Entre 150 i 200 persones jugant alhora, des 
dels més petitons fins als més ganàpies (pares, avis,…). 
 
EDAT: De 1 a 99 anys. 
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EL BURRO CATALÀ MECÀNIC 
 

Es com un brau mecànic però amb la figura del Burro Català. Cal un 

espai de 4m quadrats. 

 

 



 

ATRACCIONS 

 
Simuladors, jumpings, trenets, Roller 
ball, llits elàstics, futbolins gegants, 
paint balls, cars a pedals, carros de 
crispetes, rocòdroms, túnel del vent, 
looping bikes, quads, pista de gel… 
I tot el que et puguis imaginar, si 
existeix, t’ho portem. 



 



 

Els Més Tumàcat ens hem proposat acabar amb l’avorriment del 
món. 
 
Per aquest motiu hem fet un beuratge fantàstic. Hi hem afegit 
imaginació, globus gegants, danses d’animació i  músiques de 
creació pròpia per fer de la nostra fórmula un espectable on petits i 
grans viureu una hora de viatges al·lucinants, ganyotes impossibles i 
tempestes de confetti… 
 
En definitiva, hem creat una fórmula que ens convida tot ballant a 
deixar les cares de peix bullit i l’avorriment i sortir al carrer a gaudir 
de la festa!! 
 
Gaudeix d’una autèntica pluja de colors amb el nostre súper canó de 
confetti!!! 
 



 

Uns personatges esperpèntics que en clau de clown i amb una 
estètica tradicional del camp català van a vendre i comprar al 
mercat 
 
En la seu intent de vendre explicaran llegendes i rondalles a 
modus de xafarderia o anècdota i entraran en situacions 
impossibles i surrealistes que derivaran en cançons del tradicional 
català. 
 
La masovera, la pastoreta, El Pere Gallerí... són cançons que 
cantaran animant els assistents a seguir-los. 
 
El show consta de 5 actors que de forma itinerant, es mouran per 
l’espai pactat interactuant amb les persones que es vagin trobant i 
de tant en tant, es pararan per fer un show de 10 -15 minuts en 
parada on desplegaran tots els seus recursos.  
 



 

LA FAMÍLIA CARQUINYOLI 

La família més divertida i estrambòtica 
per a qualsevol esdeveniment. 

 
Els hi agrada colar-se a qualsevol sopar, festa de comerç, 
aniversari..., i són incapaços de passar desapercebuts. 
 

Compte si venen!  no podrà parar de riure. 
 
La Família Carquinyoli és un espectacle itinerant que pot entrar a 
botigues, parades de plaça, restaurants, cinemes i provocar 
situacions quotidianes portades a la màxima complicació, 
interactuant i buscant la complicitat del públic. 



 

 
La festa mes divertida i delirant per gent sense prejudicis 

 
Deixa’t guiar per les Afro-Ditas. Elles son Erotika i Apasionada. i 
tenen les claus per que et relacionis amb molts gent en aquesta 
festa. 
 
Cada cop que prenguis una copa rebràs una “prova” si assoleixes 
el repte i ho demostres a les amfitriones tindràs un obsequi. 
 
Durant la nit tindràs l’oportunitat de ballar els balls de les  Afro-Ditas 
unes coreografies divertides i picants  
 
Deixa la timidesa, perfumat, posat la millor roba interior i... vine a la 
festa 



 

Show woman, cantant, 
monologuista…  
Aquest personatge pot 
amenitzar o presentar 
de forma divertida i 
original un cabaret, una 
desfilada, una entrega 
de premis, un concurs o 
simplement fer el seu 
show que sorprèn en 
cada número. 

AMANDA WEBBS 

Belen Alonso 
 
Actriu formada en les 
disciplines d’ art dramàtic, 
cant, ballet clàssic y Jazz. 
L’avala una llarga 
trajectòria como actriu i 
cantant d’orquestres. 
A creat el personatge 
Amanda Webbs.  
 



 

 
És un grup de percussió afrobrasilera de Barcelona, format a 
finals del 2006. Influenciat pels grups més representatius de 
Salvador de Bahia (Timbalada, Olodum, Ilé AIyé...), elabora un 
format d’actuació carregat de samba-reggae, samba afro i 
percussió tribal; mesclant balls, coreografies i moltes 
sorpreses per al públic. 

FESTIMBAL 



 

TALLERS DE CIRC 

Tallers per aprendre malabars, trapezi, funambulisme, equilibri amb 
les estructures i materials necessaris.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aquesta companyia de mags ens proposen uns números  
de màgia de prop fets per uns personatges pintorescos, 
extravagants i estripats que ja són un espectacle en si  
mateixos.  Quan ells arriben el poble entra a... 
 

El Triangle de les Bermudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espectacle de carrer pensat i dirigit per Miquel Crespi.  
  
 
 
 
 



 

Oscar Sanjuan Xperience  
Adentremos en un mundo donde la magia y el suspense toman un 
sabor místico, mentalismo cartomántico de la mano de Oscar Sanjuán. 
Los misterios de nuestras mentes, levitaciones, telequinesia, magia de 
cerca donde tú eres el protagonista. Prepárate para vivir una nueva 
experiencia.  
.  
ETZIO:  
ETZIO es un misterioso nigromante, bohemio y romántico, que 
esconde muchos misterios, ¿por qué esta triste? ¿Qué lleva en su 
cofre? ¿Por qué una rosa negra? ETZIO inunda de magia a las 
personas que le rodean utilizando la energía mística para crear efectos 
sorprendentes tales como levitaciones de objetos de los espectadores, 
haciéndoles participes de una experiencia única, la magia se realiza 
en sus propias manos. 
 

MÀGIA MISTIKA 



 

Sopars medievals o renaixentistes 

Actim us ofereix diferents espectacles de carrer per fer itinerants o a 
escenari. Opcions divertides que barregen circ i teatre d’una forma 

interactiva amb els vianants. 

 



 

NADAL 

Activitats per les festes senyalades que van des de els espectacles 
a la decoració dels carrers i espais. 
 
L’home dels nassos - Tallers de manualitats - Taller de Pessebre 
Espíes reials - Família Noel - Ambaixadors reials –llums de Nadal – 
caga tió – cavalcades de reis... 
 



 

Mots de Fusta Clàssics apareix amb la voluntat de realitzar 
concerts de música clàssica i contemporània on s’estableixi una 
comunicació amb el públic que no es troba habitualment en 
aquest format de concert. 
Aquest apropament es busca a través de la presentació de les 
obres, a càrrec dels mateixos intèrprets. D’aquesta manera el 
públic pot conèixer millor el repertori que escoltarà, i té eines per 
fer una escolta activa que l’ajudarà a gaudir del concert. 
 



 

Juke Movie,  
T’expliquen la pel·lícula, et canten la banda sonora. 
Cap de las cançons que escoltaràs va ser composada per 
il·lustrar la delirant historia de "LOLA: UNA MUJER DE ARMAS 
TOMAR" . 
 
Tot i així, al llarg de l’actuació, totes elles van encaixant 
perfectament en l’argument, en els ambients, en los diàlegs,   
Temes emblemátics de Nina Simone, Janis Joplin, Lou Reed, 
Mamas and the Papas, Everly Brothers i de molts altres grans de 
la música de las últimes dècades, van enllaçant les diferents 
escenes, convirtint-se en la banda sonora de las peripecies que el 
guió li exigeix viure. 
 



 

Aquest duet es va formar gràcies a les grans connexions musicals de les 
seves components: les dues Mòniques.  
 
Es decideixen pel minimalisme de l’essència del sentiment més pur, 
deixant anar totes les emocions a través d’una sola guitarra i dues veus. 
Mogudes per les mateixes inquietuds musicals, les Mòniques han apostat 
per un nou concepte de música actual. Alguns dels temes barregen bases 
electròniques chill out amb un rigorós directe de guitarra i veus. Lliuren la 
seva ànima al públic amb una barreja de música moderna i clàssics de 
tota la vida, portats a l’estil Bossa Nova i Jazz per tal de crear un ambient 
In The Mood... 
 



 

Two Keys és un duo musical format el 2012 per Marta Guzmán (veu) i 
Sergio Alfonso (piano i veu). A través de les seves veus i de les harmonies 
del piano aquests dos intèrprets creen una atmosfera especial oferint-nos la 
seva versió d`èxits internacionals de tots els temps amb un tema en comú: els 
sentiments.  
 
Des de clàssics de Frank i Nancy Sinatra o Elton John passant per balades 
contemporànies de Robbie Williams, Cindy Lauper, Christina Aguilera 
o, fins i tot Mecano, o versions sorprenents d'Enya, Alanis Morrissette o 
Depeche Mode, Two Keys, amb el seu repertori de més de 25 temes és un 
viatge a través dels sentiments: de vegades tendres, de vegades 
dolorosos, de vegades divertits, que a tots ens provoquen les relacions 
amoroses. 



 

 

Recuperem grans hits internacionals des dels anys 80 fins la música 

dance mes actual, revisant-los en estil jazz, chill out y bossa-nova. 

 

Els arranjaments en clau de jazz converteixen aquests conegudíssims 

números 1 en elegants temes d’estil ambient, donant-los una sorprenent 

nova dimensió musical però mantenint les seves melodies i acords de 

base originals, que seran ràpidament reconeguts per tot el públic. 

 

El trio esta format per tres músics professionals de llarga trajectòria. 



 

 
Vermouth Time es un quintet de Soul-Jazz nascut el 2006. La 
música de Vermouth Time es basa en composicions originals 
que recreen el esperit del Soul-Jazz que es va popularitzar als 
‘60. La formació compte amb l’instrument característic de 
aquest estil: l’Órga Hammond. 



 

Huckleberry Finn Blues Band 

El sonido de New Orleans contribuyó a sentar la evolución de 
las bases del blues y de la música afroamericana en las 
primeras décadas del siglo XX. El piano y los metales de esta 
joven formación nos acercan a la expresión artística que nació 
en la ciudad más mestiza del sur de los Estados Unidos, la 
cuna del jazz y de los estilos que evolucionaron del blues 
primitivo. 
Bajo la influencia de pianistas como Fats Domino, Profesor 
Longhair, Pinetop Perkins, Amos Milburn o Jay McShann, y de 
tendencias musicales que van desde el blues de Chicago, el 
boogie woogie y el swing de Louis Jordan, la banda ofrece un 
repertorio , con personalidad estilística marcada por el sentido 
del ritmo y el aire festivo. 



 

 
Pixie Dixie es una formació musical nacida a Lleida l’any 1994, 
integrada actualment por vuit components de camps i experiencies 
tan diferents com el jazz, el country, el rock&roll, la música de ball o 
el teatre. 
El resultat de la gran variedad de estils i procedencies es el seu ampli 
repertori, que inclou música Dixieland, New Orleans, Swing, Jungle, 
Jumping, Boogie Woogie y Rhythm& Blues, amb especial atenció a 
les grandes vocalistas del Jazz, como Ella Fitgerald, Billie Holiday o 
Dinah Washington.  
El seu espectácle itinerant i el seu concert son les opcions ideals per 
amenitzar sopars, aperitius i recepcions.. 
La versatilidad de la banda permet satisfer diferents gustos i 
butxaques; des del cuartet fins la banda complerta, repertori 
instrumental o cantat… 



 

Valentí Moya Trio 

Aquest projecte comença a Barcelona al 2010. Els 3 components són 
músics pioners del jazz manouche a Catalunya, professionals i 
habituals en l’escena musical (swing, jazz manouche, jazz i d’altres 
estils moderns).  
Fins ara han actuat a diferents festivals de jazz de Catalunya i fora 
del país, sales i locals d´arreu. 
 
La sonoritat acústica i original del trio evidencia la passió per Django 
Reinhardt i te com a objectiu difondre el jazz manouche. 
 
VM Trio avarca un repertori ampli i variat que compren composicions 
pròpies, estàndards de jazz manouche, estàndards de jazz i de swing 
americà, bossa i bolero propi del gypsy swing i vals musette. 



 

Galetes Franklin es un grup tribut a Aretha Franklin. 
 
8 músics, 90 minuts de espectacle amb els millors temes 
de la reina del Soul 

Els grups Tribut  

Phil Collins, cantant, compositor, bateria i pianista 
britànic, és un dels personatges més actius i de major 
èxit de la música rock. THE LESS SERIOUS BAND fa un 
recorregut dels seus grans èxits en solitari i amb el seu 
antic grup, Genesis. 



 

La Compañía IMPRO ACATOMBA nace el año 2001 en el barrio 
de Gracia de Barcelona y se crea como compañía teatral teniendo 
siempre muy presente el estilo de la Improvisación. 
Debuta con un espectáculo propio que mezcla el texto con la 
improvisación. Después de ver el espléndido resultado, siguen 
experimentando con esa mezcla explosiva, hasta que finalmente se 
dedican de pleno a la magia de la improvisación teatral. 

Después de tanta experiencia y estudio en esta disciplina, 
ACATOMBA se convierte en uno de los referentes de este estilo 
teatral en Barcelona. Llegando a representar un gran número de 
espectáculos y recorrer todo el país. Con algún viaje al extranjero y 
cosechando premios y aplausos haya donde van. 

En el año 2012 ACATOMBA se convierten en los ganadores del 
primer mundial internacional Italiano de Match Improvvisazione 
Teatrale. Actuando por todo el país, Brescia, Milán, Roma y 
compitiendo contra selecciones de la talla de Argentina, Inglaterra, 
Francia, Italia. 



 

SINOPSIS 

Es un espectáculo de Teatro de Improvisación dedicado al mundo 
del celuloide, donde el público propone en todo momento lo que 
quiere ver.  
Pasando por todos los géneros cinematográficos existentes, los 
improvisadores, que nunca sabrán lo que tienen que hacer, 
tendrán que crear mini películas improvisadas consiguiendo que 
cada espectáculo sea único e irrepetible.  
¿Te gusta el Cine hecho a medida? ¡¡Propón tu el guión!!  
  



 

 

Actim us presenta tot tipus d’espectacles fets a mida per 
ocasions especials, inauguracions, vermuts, clausures, 
festes temàtiques, revetlles, sopars, aniversaris. 
 
Per cada ocasió buscarem les opcions més adients al lloc, 
l’edat, la quantitat de gent i com no, al pressupost.  
 
Per més informació no dubtin a posar-se en contacte amb 
nosaltres o visitar-nos al nostre web. 
 
 

 
David Nicolas i Montagut  Tel. 633 550 851 

davidnicolas@actim.cat   www.actim.cat   info@actim.cat 
 

Albert Via Marcobal  Tel. 633 284 585 
albertvia@actim.cat   www.actim.cat   info@actim.cat 

 
 


